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ПередмоВа

Шановні	колеги!
Перед	нами	 стоїть	непросте	 завдання	—	донести	до	 сучасних	

школярів	багате	духовне	надбання	наших	попередників,	митців,	
котрі	бачили	на	століття	вперед	і	розуміли,	що	такі	поняття,	про-
блеми,	як	добро	і	зло,	правда	й	кривда,	любов	і	ненависть,	краса	
й	потворність,	гуманізм,	милосердя	та	 їх	антиподи	 існуватимуть	
завжди.	Кожне	покоління	 буде	 замислюватися	над	цими	понят-
тями	заново	й	намагатися	їх	вирішувати.	Художній	твір	—	неоці-
ненний	помічник	у	цьому,	треба	лише,	щоб	молоді	зверталися	до	
класики,	були	вдумливими,	уважними	читачами	та	поціновувача-
ми	гарного,	мудрого	слова.

Цей	 посібник	 складений	 на	 допомогу	 вчителеві	 відповідно	
до	 чинної	 програми.	 У	 ньому	 розроблені	 різні	 типи	 уроків	—	
як	 традиційні,	 так	 і	 нетрадиційні,	 є	 чимало	методів	 та	 прийо-
мів	 інтерактивного	 навчання,	 завдань	 для	 груп	 і	 пар,	 питань	
проблемно-пошукового	характеру.	Ми	намагалися	створити	кон-
спекти	 уроків,	 у	 процесі	 яких	 учитель	 дасть	 необхідні	 стартові	
знання,	 змогу	 висловити	 власні	 судження,	 заохотить	школярів	
до	 глибшого	 пізнання,	 зацікавить,	 скорегує,	 спрямує	 вивчення	
теми.	Але	разом	 із	 тим	не	 вимагатиме	прийняття	 єдиної	 думки,	
не	 диктуватиме	 власне	 прочитання	 тексту,	 а	 дасть	можливість	
учням	вдатися	до	міркувань,	винести	свої	оцінки	подіям,	явищам	
та	героям,	літературним	стилям	і	напрямам.	Саме	тому	багато	ува-
ги	в	планах-конспектах	приділено	спостереженню	над	текстами,	
евристичним	 бесідам,	 порівнянням,	 зіставленням,	 проведенням	
аналогій	із	сучасним	життям,	самостійному	пошукові	додаткової	
інформації,	розвиткові	зв’язного	мовлення.

Скільки	б	нового,	цікавого	ми	не	пропонували	(як,	наприклад,	
тестування	 за	 зразком	 американського	 та	 інших	 сучасних	пед-
технологій),	в	учителя	завжди	є	широке	поле	для	власної	творчої	
діяльності,	особисто-зорієнтованого	підходу	до	викладання	укра-
їнської	літератури,	треба	лише	мати	для	цього	бажання.

Хочеться	наголосити	на	 тому,	що,	мабуть,	 не	 варто	 готувати	
з	наших	учнів	професійних	літературознавців,	літературних	кри-
тиків.	Хай	вони	просто	полюблять	художнє	слово,	навчаться	здо-
бувати	з	літератури	й	засвоювати	мудрість,	життєвий	досвід,	по-
вагу	до	загальнолюдських	цінностей,	тверді	моральні	принципи.

Тож	успіхів	і	творчого	натхнення	усім	Вам!
З повагою, автор
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ВстУП

Урок № 1

Тема. Українська	 література	 в	 контексті	 розвитку	
суспільства	другої	половини	ХІХ	ст.	Її	історич-
на	місія,	особлива	роль	у	житті	поневоленої	на-
ції.

Мета: допомогти	 учням	 усвідомити	 зв’язок	 літера-
тури	як	мистецтва	слова	з	провідними	тенден-
ціями	 часу,	 значення	 української	 літератури	
та	 її	 своєрідність	 на	 загальноєвропейському	
тлі;	 розвивати	 навички	 виділення	 необхідної	
інформації,	головного	в	ній,	вміння	користува-
тися	знаннями	з	 інших	предметів,	довідковою	
літературою;	 виховувати	 гордість	 за	 художні	
досягнення	 нашого	 народу;	 сприяти	 усвідом-
ленню	 суспільного	 призначення	національної	
літератури.

обладнання: карта	України,	Європи,	 довідники,	 «портрет-
на	 галерея»	 письменників	 другої	 половини	
ХІХ	ст.,	книжкова	виставка.

Теорія літератури: вселюдське	та	національне.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

1. Слово вчителя, евристична бесіда.
«Ars	 longa	 vita	 brevisest»,—	сказав	колись	Гіппократ.	Тобто	

«життя	коротке,	а	мистецтво	вічне».
—	 А	як	ви	думаєте,	чи	не	перебільшується	в	цьому	висловлю-

ванні	значення	мистецтва,	літератури?
(Учні	висловлюють	власні	думки.)
Отже,	 за	 допомогою	мистецтва,	 зокрема	 художнього	 слова,	

ми	пізнаємо	навколишній	світ,	його	минуле,	сьогодення	й	навіть	
майбутнє.

—	 Спробуйте	довести	цю	думку.	(Науково-фантастичні	твори,	
наприклад,	Жуля	Верна,	передбачили	 сотні	наукових	досягнень	
пізніших	часів	і	т.	ін.)

Художня	література	впливає	на	розум	і	почуття	людини,	при-
мушує	 її	 замислитися;	 дає	 підказки	 для	 вирішення	 важливих	
життєвих	 проблем.	Врешті-решт,	 гарне	 художнє	 слово,	 цікава	
думка,	влучний	вислів	приносять	людині	естетичну	насолоду.
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2. Міні-диспут.

(Можна	провести	у	 вигляді	 інтерактивної	 вправи	«Займи	по-
зицію	та	обґрунтуй	її».)

—	 Чи	потрібна	книга,	художня	література	в	добу	нових	інфор-
маційних	технологій?

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Екскурс у минуле.

Спираючись	на	опорні	 схеми,	пригадайте	назви	й	авторів	ху-	y
дожніх	творів	або	письменників	і	їхні	твори.	З’ясуйте,	у	чому	
вони	знакові	для	української	літератури.

1)	 затемнення похід битва поразка полон втеча

(«Слово	про	похід	 Ігорів»	невідомого	 автора:	 перший	худож-
ній	твір	наших	далеких	пращурів,	який	несе	високопатріотичну	
ідею	—	закликавши	до	єдності,	зарадити	біді.)

2)
	

Благословенні	ви,	сліди,	
Не	змиті	вічності	дощами	
Мандрівника	…	
З	припорошілими	саквами,	
Що	до	цілющої	води	
Простує,	занедбавши	храми.

«Байки	харківські»

«Сад	божественних	пісень»

Притчі,	філософські	трактати

Ідея	«сродної	праці»

(Творчість	Г.	Сковороди,	 українського	філософа,	 просвітите-
ля,	письменника,	що	висунув	оригінальні	ідеї	і	т.	ін.)

3)
	

гульвіса чемний	син патріот,	бравий	козарлюга

«Енциклопедія	української	старожитності»

(Це	поема	«Енеїда»	І.	Котляревського.	1798	рік	—	час	її	вихо-
ду	—	вважається	початком	нової	української	літератури.)

4)	 1814 1838 1840 1847 1857 1861

воля неволя

(Це	основні	дати	життя	Т.	Шевченка,	основоположника	нової	
української	 літератури,	яку	 він	репрезентував	Європі	 та	 світові;	
поет	 уперше	 заговорив	про	 соціальну	 справедливість,	 висловив	
протест	проти	кріпацтва	засобами	художнього	слова.)
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5)	

	 Сомко		 Брюховецький

(«Чорна	рада»	П.	Куліша	—	перший	український	історичний	
роман.)

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Складання таблиці.

«суспільні та мистецькі події в Україні другої половини ХіХ ст.

роки суспільні події мистецькі події

1861 Скасування	кріпацтва Творчість	І.	Нечуя-Левиць-
кого,	Панаса	Мирного,	
І.	Карпенка-Карого,	
І.	Франка	та	інших	пись-
менників.
Заснування	журналу	«Ки-
евская	старина»	(1882).
Україна	у	творчості	худож-
ників	Л.	Жемчужникова,	
М.	Клодта,	В.	Максимова,	
О.	Саврасова,	І.	Рєпіна;	
творчість	М.	Пимоненка,	
А.	Куїнджі,	О.	Мурашка,	
К.	Трутовського.
Розвиток	музичного	мисте-
цтва	(П.	Сокальський,	
М.	Лисенко,	М.	Мусорг-
ський,	С.	Людкевич	та	ін.)

1861–
1874

Земська,	судова,	міська	рефор-
ми

1863 Циркуляр	міністра	внутріш-
ніх	справ	П.	Валуєва

1876 Таємний	Емський	указ

80-ті	роки	
ХІХ	ст.

Діяльність	народних	гуртків

1885–
1891

Поширення	страйкового	робіт-
ничого	руху

1886–
1889

Поширення	селянського	руху;	
масове	розорення	селян,	їх	різ-
ке	розшарування.	Розвиток	
капіталізму	в	Європі

1888 Указ	Олександра	ІІІ	про	забо-
рону	вживання	української	
мови	в	офіційних	установах

2. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Зробіть	 висновки	щодо	 розвитку	 українського	 суспільства		y
у	другій	половині	ХІХ	ст.
О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 Суспільство	переживало	різкі	 зміни,	 руйнувався	 звичний	

уклад	 багатьох	 верств	населення;	наростало	незадоволення	 сіль-
ських	та	міських	низів.

—	 Царський	 уряд	 систематично	 перешкоджав	 розвиткові	
української	мови	 та	 літератури,	 але	 вони	 все	ж	 існували;	 ство-
рювались	мистецькі	шедеври.	Це	підтверджує	думку,	що	мисте-
цтво	—	вічне.
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—	 Україна	 відставала	 від	Європи	 в	 суспільному	 розвиткові,	
але	не	в	мистецькому.

3. Завдання учням. Словникова робота.

1)	Визначіть	поняття	«національне»	і	«вселюдське».

(Учні	 спочатку	 самостійно	формулюють	поняття,	потім	уточ-
нюють	відповіді	за	словниками.)

національне	—	явища	життя,	його	особливості,	проблеми,	ха-
рактерні	 для	певного	 етносу,	нації	 (наприклад:	 звичаї,	 традиції,	
соціальний	стан	—	кріпацтво	і	т.	ін.).

Вселюдське	—	сфери	буття	людини,	котрі	є	спільними	для	всіх	
часів	і	народів	і	незмінно	протягом	століть	привертають	увагу	як	
авторів,	так	і	читачів	(наприклад:	кохання,	війна	і	мир,	справед-
ливість	тощо).

2)	Наведіть	приклади	національного	 і	 вселюдського	 з	 вивчених	
творів.

(Наприклад,	 у	 п’єсі	 І.	Котляревського	 «Наталка	Полтавка»	
національне	—	обряд	сватання,	загальнолюдське	—	кохання	На-
талки	й	Петра	і	т.	ін.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 колективна робота.

1)	Назвіть	усі	основні	літературні	напрями	української	літерату-
ри	та	їх	представників.

літературні напрями Представники

Ренесанс,	бароко І.	Вишенський,	Г.	Сковорода

Просвітительство І.	Котляревський,	П.	Куліш	(окремі	риси)

Сентименталізм Г.	Квітка-Основ’яненко

Романтизм Рання	творчість	Т.	Шевченка,	поети-романтики	
П.	Гулак-Артемовський,	Є.	Гребінка,	М.	Косто-
маров,	В.	Забіла,	М.	Петренко,	М.	Шашкевич,	
П.	Куліш	(вірші),	Марко	Вовчок	(окремі	твори)

Реалізм Т.	Шевченко,	Марко	Вовчок,	П.	Куліш	(окремі	
риси)

2)	Доведіть	 або	 спростуйте	 твердження,	 висловлене	 видатним	
українським	 громадським	 та	 релігійним	діячем,	письменни-
ком	 і	 педагогом	 Іваном	Огієнком:	 «Тернистим	шляхом,	 зги-
наючись	під	важким	тягарем	чорної	недолі,	утворили	ми	свою	
велику	культуру».
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Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Я	переконаний	(переконана),	що	художня	література	—	…»
«Мене	вразило	…»
«Я	хотів	би	(хотіла	б)	…»

Vіі. доМашнє завдання

Складіть	тези	до	теми,	усний	твір	«Художня	література	—	наш	
духовний	скарб».
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Українська літератУра  
70–90-Х рокіВ ХіХ ст.

Урок № 2

Тема. Складні	 історико-культурні	 умови	 розвитку	
літератури	70–90-х	років	ХІХ	ст.

Мета: допомогти	 учням	 з’ясувати	 складні	 історико-
культурні	 умови	 розвитку	 літератури,	 різних	
її	напрямів	—	реалізму,	натуралізму,	пізнього	
романтизму,	роль	у	цьому	періодичних	видань;	
розвивати	навички	 співставлення,	 аналізу	 су-
спільних	 та	 культурних	 явищ,	 виділення	 го-
ловного	 та	 узагальнення;	 виховувати	почуття	
пошани	до	культурних	надбань	рідного	народу.

обладнання: довідники,	книжкова	виставка,	«портретна	га-
лерея»	письменників	70–90-х	років	ХІХ	ст.

Теорія літератури: реалізм,	натуралізм,	пізній	романтизм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Художня	 література	—	 це	 фактор	 прогресу.	Чи	можна	 по-

годитися	 з	 такою	 думкою?	 Певно,	 що	 можна.	 Адже	 народ,	
об’єднаний	мовою,	художньою	літературою,	яка	порушує	 злобо-
денні	 суспільно-політичні	 й	морально-етичні	 проблеми,	 завжди	
сильніший,	згуртованіший	за	той,	що	цього	не	має.	Незважаючи	
на	постійні	утиски	й	заборони,	українська	література	70–90-х	ро-
ків	ХІХ	ст.	в	досконалій	художній	формі	відтворювала	духовний	
та	емоційний	світ	великого	слов’янського	народу,	який,	за	висло-
вом	Івана	Франка,	угору	йшов,	«хоч	був	запертий	в	льох».

Про	це	ми	будемо	говорити	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Перевірка домашнього завдання.
1)	 Взаємоперевірка	 в	парах	 та	 уточнення	 тез	 до	попередньої	

теми,	озвучення	їх	двома-трьома	учнями.
2)	 Перевірка	усних	творів	«Художня	література	—	наш	духов-

ний	скарб»	 (слід	звернути	увагу	на	конкретність	виступу;	
можна	провести	конкурс	 ораторського	мистецтва	 з	 регла-
ментом	1–2	хвилини).
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IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Лекція вчителя з елементами бесіди.

(Учні	складають	конспект	або	заповнюють	узагальнюючу	таб-
лицю.	Див.	с.	13.)

Як	уже	згадувалося	раніше,	скасування	кріпацтва	в	1861	ро-
ці,	 наступне	 проведення	 в	 Росії	 земської,	 судової,	 міської,	 вій-
ськової	 та	шкільної	 реформ	привели	 до	 кардинальних	 зрушень	
у	 громадській	 думці.	 Прогресивно	 налаштована	 інтелігенція	
стає	основною	силою	народницького	руху.	В	Україні	виникають	
нелегальні	 політичні	 гуртки,	 розпочинається	 «ходіння	 в	 на-
род»	різночинців	 з	метою	підняти	 селян	на	 боротьбу	«за	 землю	
і	 волю».	 Але	 селянство	 було	 роз’єднане,	 тому	 не	 сприйняло	
ідей	 народників,	 і	 ті	 вдалися	 до	 терористичних	 актів.	Пожвав-
люється	рух	демократичного	 студентства,	 виникають	перші	ро-
бітничі	 гуртки.	 У	 губернських	 містах	 створюються	 громади	—	
культурно-освітні	 товариства	 української	 інтелігенції.	 Вони	
займаються	вивченням	історії	й	культури	українців,	збиранням	
і	 студіюванням	 фольклору,	 виданням	 та	 розповсюдженням	
укра	їнської	літератури.

1873	року	 в	Києві	 створюється	Південно-західний	 відділ	Ро-
сійського	 географічного	 товариства,	 в	 якому	 активно	працюють	
історики	 І.	Лучицький,	 О.	Лазаревський,	М.	Драгоманов,	 мо-
вознавець	П.	Житецький,	композитор	М.	Лисенко,	 письменник	
і	 театральний	 діяч	М.	Старицький.	 Завдяки	 енергійним	 зусил-
лям	народознавця	П.	Чубинського	виходить	семитомник	«Труды	
этнографическо-статистической	 экспедиции	 в	 Западно-русский	
край».

Пожвавлення	громадського	руху	відбилося	у	творах	І.	Нечуя-
Левицького,	 Панаса	Мирного,	 О.	 Кониського,	 Олени	 Пчілки,	
М.	 Старицького	 та	 інших	 письменників,	 які	 показували	 пере-
слідування	 інтелігентів	 властями,	 вороже	 ставлення	 до	 них	 як	
урядовців-шовіністів,	так	і	зденаціоналізованого	панства	й	чинов-
ництва.

У	70–90-ті	 роки	ХІХ	 ст.,	 як	 і	 в	 попередні	 часи,	 український	
народ	 був	 роз’єднаний	кордонами	чужих	для	його	ментальності	
імперій,	і	це	стримувало	духовний	поступ.

На	Лівобережній	Україні	російським	царським	урядом	прово-
дилася	політика	жорстокого	переслідування	всього	українського;	
постійно	 видавалися	 відповідні	 укази	 (Валуєвський,	Емський	 та	
ін.).	Заборонена	була	й	діяльність	громад,	ввіз	українських	кни-
жок	 із-за	 кордону.	Доходило	 до	 смішного.	 Тексти	 українських	
пісень	під	нотами	доводилося	писати	латинськими	літерами	(Nese	
galja	wodu…).
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Багатьох	українських	діячів	того	часу	було	заарештовано	й	ви-
слано	на	Північ,	дехто,	як,	наприклад,	Драгоманов,	емігрував	за	
кордон,	інші	замовкли	надовго.

Тому	не	випадково,	що	в	цей	час	центром	української	науко-
вої	 та	культурно-освітньої	 діяльності	 стає	Львів,	 адже	 в	Австро-
Угорській	 імперії	 все-таки	 були,	 хай	 і	 обмежені,	 умови	 для	на-
ціонального	 розвитку	 українців.	 З	 1868	 року	 у	Львові	 починає	
діяти	 товариство	 «Просвіта»,	 яке	 організовує	 в	 містах	 і	 селах	
бібліотеки,	читальні,	драматичні	гуртки,	видає	українські	газети,	
журнали,	брошури.

А	1873	року	 з	 ініціативи	Драгоманова	 і	Кониського	у	Львові	
засновується	Літературне	товариство	ім.	Т.	Шевченка,	яке	згодом	
реорганізовується	в	Наукове	товариство	ім.	Т.	Шевченка.	Ним	ви-
дано	десятки	томів	матеріалів	з	історії	української	мови,	літерату-
ри,	фольклору,	етнографії,	різноманітні	словники.

На	 західноукраїнських	 землях	 у	 70–80-х	 роках	ХІХ	 ст.	 ак-
тивно	діяли	політичні	партії	москвофілів	 і	народовців.	«Москво-
філи»	 підтримували	 російський	 царизм	 і	 не	 визнавали	 права	
українського	народу	на	самостійне	національно-політичне	життя.	
«Народовці»	 орієнтувалися	на	 східноукраїнське	 культурне	 від-
родження	й	 головну	 увагу	 звертали	на	піднесення	національної	
свідомості	галичан.	Народовські	журнали	«Правда»	(1867–1898),	
«Зоря»	(1880–1897)	та	газета	«Діло»	(1880–1939)	стали	трибуною	
всієї	української	літератури,	 сприяли	розвитку	української	кри-
тики	та	публіцистики.

З	ініціативи	І.	Франка	видаються	журнали	«Світ»	(1881–1882)	
й	«Житє	і	слово»	(1894–1897).

Михайло	Драгоманов	 організовує	 в	Женеві	 випуск	 кількох	
українських	альманахів.	У	Східній	Україні	теж	час	від	часу	(коли	
вдається	 отримати	 дозвіл)	 виходять	 літературно-публіцистичні	
альманахи.	Художня	література	цього	періоду	розвивається	в	дусі	
шевченківського	 реалізму,	 народності	 та	 національної	 самобут-
ності.

—	 Які	 висновки	 ми	 можемо	 зробити	 з	 наведених	 фактів?	
(Попри	 всі	 перешкоди	українська	література	 розвивалася;	 нація	
прагнула	до	самоствердження.)

Тепер	розглянемо	розвиток	родів	та	жанрів,	тематику	літера-
тури	цього	періоду.

—	 Які	існують	роди	літератури?	(Епос,	лірика,	драма.)
епос. Особливо	 глибоко	 й	 усебічно	 опрацьовується	 тема	 се-

лянського	життя.	Показується	як	лихо	 «давнє»	 (панщина),	 так	
і	 «сьогочасне»	—	різке	 зубожіння	 селянства,	 капіталізація	 гос-
подарства	 (твори	 І.	Нечуя-Левицького,	 І.	Франка,	Б.	 Грінченка,	
О.	Кониського,	Є.	Ярошинської).	І.	Франко	пише	про	наростання	
протесту	 робітників	 проти	 експлуатації,	 спроби	 організованих	
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страйків	(«Борислав	сміється»,	«Boa	constrictor»);	у	прозі	знахо-
дить	відображення	й	таке	соціальне	лихо,	як	еміграція.

У	сферу	художніх	спостережень	письменників	входить	і	життя	
інших	соціальних	груп	—	міщанства,	чиновництва,	духовенства,	
молодої	різночинної	інтелігенції.

Митці	 намагаються	 створити	позитивний	 образ	 інтелігента,	
що	прагне	принести	користь	обездоленим	трудівникам.	Водночас	
правдиво	показують,	 як	під	 тиском	 соціальних	 обставин	руйну-
ються	світлі	ідеали	культурників.

Українська	 проза	 збагачується	 жанрово.	 Поряд	 із	 тради-
ційним	 оповіданням	 з’являються	 новели,	 поезії	 в	 прозі	 (Дні-
прова	Чайка).	Серед	повістей	 є	 і	 родинно-побутові,	 і	 соціально-
побутові,	 й	 історичні;	 романи	 —	 соціально-психологічний,	
історичний.

Оповідь	 від	 першої	 особи	 тепер	 замінюється	 оповіддю	 від	
автора	 (третьої	 особи)	 з	 такими	 драматичними	 елементами,	 як	
внутрішній	монолог,	 діалог,	 полілог;	 посилюється	 психологізм	
у	вмотивуванні	поведінки	персонажів;	вводяться	широкі	описи	—	
портретні,	пейзажні,	інтер’єрні.

лірика. У	поезії	 виступає	плеяда	 таких	 самобутніх	 талантів,	
як	І.	Франко,	П.	Куліш,	М.	Старицький,	Я.	Щоголев,	І.	Манжура,	
П.	Грабовський,	Б.	Грінченко	та	ін.

Знаковими	стають	виходи	поетичних	збірок	І.	Франка	«З	вер-
шин	і	низин»	(1887,	2-ге	вид.	1893),	«Зів’яле	листя»	(1896).

У	поезії	цього	періоду	не	тільки	висловлювався	стогін	обездо-
лених.	У	ній	лунав	також	заклик	до	боротьби	за	світлі	ідеали.

драма. Драматургія	70–90-х	років	ХІХ	ст.	представлена	твор-
чістю	 І.	Карпенка-Карого,	М.	Старицького,	М.	Кропивницького,	
І.	Франка,	Василя	Мови	(Лиманського),	Т.	Сулими,	О.	Конисько-
го,	Олени	Пчілки	та	ін.	Теми	—	найрізноманітніші.	Серед	них	ті,	
що	 порушували	 актуальні	 проблеми	—	 зближення	 інтелігенції	
із	селянством,	відновлення	історичної	пам’яті	народу,	зростання	
його	національної	свідомості.

В	 українській	літературі	 70–90-х	років	ХІХ	 ст.	 співіснували	
й	розвивалися	літературні	напрями:	реалізм,	натуралізм	 («нату-
ральна	школа»),	пізній	романтизм.

Про	 їх	 ознаки	 та	представників	 ви	 дізнаєтесь,	 опрацювавши	
таблицю.

2. робота з таблицею.
Див.	с.	13.
—	 Які	висновки	ви	зробили,	прослухавши	лекцію	та	опрацю-

вавши	 таблицю?	 (Українська	література	 була	жанрово	 розвину-
тою,	не	відставала	від	тогочасних	тенденцій	західноєвропейської	
літератури.)
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літературні  
напрями Характеристика Представники

Реалізм Правдиве,	об’єктивне	і	всебічне	відобра-
ження	дійсності.
Основний	принцип	—	типізація	—	ху-
дожнє	узагальнення	життєвих	явищ	
і	людських	характерів.
Людина	—	явище	соціальне,	що	розвива-
ється	залежно	від	умов	суспільного	буття

Панас	Мир-
ний,	І.	Фран-
ко,	І.	Кар-
пенко-Карий,	
П.	Гра-
бовський,	
І.	Нечуй-
Левиць	кий

Натуралізм Вибір	певного	об’єкта	дослідження	(соці-
альні	верстви,	професійні	групи);	приро-
дознавчий	підхід	у	вивченні	«видів»	
і	«типів»	людей;	особливий	акцент	на	
теми	«малої»	людини	і	«низів	суспіль-
ства».	Культ	неприкрашеної	дійсності;	
увага	до	проблеми	оточення	(середови-
ща)	і	його	впливу	на	природу	людини;	
надмірна	деталізація	та	описовість;	про-
стота	і	ясність	характерів,	сюжету

Основополож-
ник	—	
Е.	Золя;	Панас	
Мирний,	
І.	Франко	
(«На	дні»	та	
ін.),	В.	Винни-
ченко	тощо

Романтизм Перевага	суб’єктивного	над	об’єктивним;	
виняткові	обставини	й	характери;	еле-
менти	фантастики,	містики;	поєднання	
високого	і	низького,	комічного	і	трагіч-
ного,	буденного	і	незвичайного.
В	Україні	романтизм	мав	такі	особливо-
сті:
1)	увага	до	національно-історичної	тема-
тики;
2)	ідеалізація	патріархальних	відносин;
3)	поєднання	національного	і	соціально-
го	першоджерел;
4)	гармонія	з	природою	і	природним	
життям,	туга	за	минулою	славою

Леся	Україн-
ка,	О.	Коби-
лянська,	
М.	Вороний,	
М.	Коцюбин-
ський	(їх	на-
зивають	нео-
романтиками)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

1. Літературна гра.
1)	 Хто	 останній	 назве	 імена	 українських	культурних	 і	 гро-

мадських	діячів,	згаданих	у	лекції;
2)	 хто	 останній	 назве	 жанри	 літератури,	 які	 розвивалися	

в	цей	період.

2. Проблемне запитання до учнів.
(Можна	провести	у	вигляді	міні-диспуту.)
—	 Що	примушувало	митців	 порушувати	 всі	 заборони	щодо	

української	мови?
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Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Почуте	наводить	мене	на	думку	(на	роздуми)	про	…»
«Мені	запам’яталося	…»
«Історія	дає	нам	уроки	…»

Vіі. доМашнє завдання

Скласти	тези	або	опорну	схему	до	теми;	знайти	додаткові	відо-
мості	про	згадані	періодичні	видання.

Урок № 3

Тема. Життєвий	і	творчий	шлях	І.	С.	Нечуя-Левиць-
кого.	Творчість	письменника	—	новий	імпульс	
розвитку	української	літератури.

Мета: викликати	 в	 учнів	 інтерес	 до	 вивчення	життя	
і	творчості	письменника,	допомогти	усвідомити	
їх	значення	для	розвитку	української	літерату-
ри;	розвивати	навички	сприйняття	інформації	
на	 слух,	 виділення	 головного;	 вміння	 вислов-
лювати	власні	судження	та	обґрунтовувати	їх;	
виховувати	почуття	пошани	 до	 письменника,	
до	духовних	цінностей,	які	він	утверджує.

обладнання: портрет	 письменника,	 ілюстрації	 до	 його	 біо-
графії,	книжкова	виставка	різних	видань	його	
творів,	репродукція	картини	«Українська	ніч»	
А.	Куїнджі,	 аудіозапис	«Апасіонати»	Людвіга	
ван	Бетховена.

Теорія літератури: роди	й	жанри	літератури,	реалізм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Реальна	 (реалістична)	 література	 повинна	 бути	 дзеркалом,	

в	якому	б	одсвічувалась	правдива	жизнь	…	обчищена	й	гарна	в	ес-
тетичному	погляді,	 добре	 спорядкована	й	 зґрунтована,	 освічена	
вищою	 ідеєю»,—	писав	 Іван	 Семенович	Нечуй-Левицький,	 ви-
датний	український	письменник,	який	усе	життя	присвятив	отій	
«вищій	 ідеї»	 українства.	Його	 твори	 славили	 і	 лаяли,	над	ними	
сміялися	і	плакали,	вони	пережили	багато	поколінь,	не	втратили	
своєї	актуальності	й	донині.
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Про	цю	яскраву	зірку	на	небосхилі	української	літератури	ми	
будемо	говорити	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.
1)	 З’ясуйте,	у	якому	контексті	згадувалося	ім’я	І.	Нечуя-Ле-

виць	кого	на	попередніх	уроках.
2)	 Розкажіть	 про	 додаткові	 відомості,	 які	 вдалося	 знайти	

щодо	періодичних	видань	70–90-х	років	ХІХ	ст.	 (Див.	до-
даток	до	уроку	№	3.)

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

 Міні-лекція учителя з елементами бесіди.
(У	ході	лекції	вчитель	демонструє	ілюстративні	матеріали.)
Можливо,	не	зовсім	етично	порівнювати	статки	вчителя	й	свя-

щенослужителя,	але	в	другій	половині	ХІХ	ст.	життя	останніх	було	
значно	кращим	і	більш	забезпеченим.	Іван	Семенович	Левицький,	
який	народився	1838	року	в	містечку	Стеблеві	Канівського	пові-
ту	на	Київщині	в	родині	священика,	мав	би	продовжити	сімейну	
традицію.	Навіть	пройшов	для	цього	довгий	та	 важкий	шлях	—	
Богуславське	духовне	училище,	Київську	духовну	семінарію,	на-
решті,	Київську	духовну	 академію.	 І…	 став	 учителем.	Викладав	
російську	словесність	у	Полтаві,	в	Каліші	та	Седлеці	(в	Польщі).

Але	своє	покликання	вбачав	у	літературній	праці,	про	яку	він	
ні	з	ким	не	говорив,	навіть	із	товаришами,	що	жили	з	ним	на	одній	
квартирі.	Не	 знав	про	це	й	батько	письменника,	 та	й	 згодом	так	
і	не	дізнався,	хоч	перші	повісті	Івана	було	надруковано	в	«Правді»	
ще	за	батькового	життя.

Звідки	ж	у	Левицького	така	тяга	до	літератури,	така	любов	до	
художнього	слова,	знання	українських	народних	звичаїв,	україн-
ського	характеру?	Мабуть,	 із	 дитинства,	 зі	 своєї	 родини.	Батько	
Івана,	Семен	Степанович,	сільський	священик,	був	освіченою	лю-
диною,	цікавився	українською	літературою	і	народною	творчістю.	
На	власні	кошти	він	збудував	приміщення	для	громадської	крам-
ниці	 й	 організував	школу	 для	 селянських	 дітей,	 але	 поміщик-
шляхтич	закрив	її.

Свої	проповіді	отець	Семен	виголошував	українською	мовою,	
однак	у	духовній	академії	це	не	схвалювали.	Батько	письменника	
любив	розповідати	про	героїчне	минуле	українців.

Мати	Ганна	Лук’янівна	була	весела,	«говорюча	і	співуча»	жін-
ка,	 на	 руках	якої	 трималося	 все	 господарство.	 За	 роботою	мати	
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часто	співала	українські	пісні.	Зворушливо	читала	дітям	про	жит-
тя	святих,	розповідала	народні	казки.

Сім’я	спершу	жила	в	тісному	приміщенні,	через	що	діти	спали	
в	кухні	на	підлозі,	поруч	зі	своєю	нянькою	бабою	Мотрею	—	дале-
кою	материною	родичкою.

Вона	знала	безліч	казок	та	пісень,	оповідала	і	співала	їх	дітям,	
водила	Івана	із	собою	по	весіллях	та	хрестинах.	Пісні,	що	їх	співали	
баба	Мотря	й	дівчата	на	кухні	за	роботою,	він	вивчив	напам’ять.

Далі	 була	наука	—	важка	й	незрозуміла	навіть	 для	 тямущої	
дитини.	Потім	 у	 повісті	 «Причепа»	 письменник	 розповість,	 як	
важко	 було	 героєві	 твору	Якиму	Лемішці	 зрозуміти	 оті	 склади:	
тма,	мна,	здо,	тло,	оті	псалми,	писані	незрозумілою	мовою.	«Чуд-
ні	 слова	 тільки	розбуджували	 в	його	 дитячій	 голові	 часом	якісь	
незвичайно	чудні	покручі	мислі…	Сліпає	Якимко	по	часословці:	
“Вскую	шаташася	язици”,	а	йому	здавалось,	що	по	всій	хаті	долі	
шатаються	та	вештаються	волячі	та	овечі	поодрізувані	язики…»

В	автобіографії	Левицький	писав,	що	в	Богуславському	духо-
вному	училищі	(«бурсі»)	«наука	була	суха,	мертва	та	абстрактна».	
Хто	 з	 учнів	 розмовляв	 українською,	 тому	 вішали	 таблички	«за	
мужичі	 слова»,	«за	 сквєрнословіє».	Дітей	часто	карали	різками,	
забороняли	 читати	 художню	літературу.	Навчання	 в	 семінарії	
мало	чим	відрізнялося	від	того,	що	було	в	бурсі.	Єдине	що	—	мож-
ливість	купувати	в	крамницях	художню	літературу	та	читати	 її.

Зовсім	 непривабливим,	 насиченим	 антиукраїнськими	 на-
строями	 було	й	навчання	 в	 духовній	 академії.	 Здобувши	 звання	
магістра	 богословія,	Левицький	 робить	мужній	 громадянський	
крок	—	відмовляється	від	вигідної	посади	й	чину	на	користь	учи-
тельства.	 І	 віддається	 таємній	пристрасті	 до	 літературної	 праці.	
Оскільки	українська	мова	була	забороненою,	друкувати	свої	тво-
ри	Левицькому	довелося	 за	межами	царської	Росії	—	в	Галичи-
ні.	Перша	його	повість	«Дві	московки»	побачила	 світ	 1868	року	
у	львівському	журналі	«Правда».

«Я	знав,	що	мені	не	вдержатись	в	духовній	семінарії,	як	я	буду	
писати	по-українські,—	 зазначав	письменник	 в	 автобіографії.—	
Треба	було	з	неї	виїхати	заздалегідь.	В	той	час	виїхали	в	Польщу	
два	професори	академії…	багато	моїх	товаришів…	Я	й	собі	попро-
сився	на	місце	учителя	гімназії».

Роки	 педагогічної	 діяльності	 в	 Каліші	 й	 Седлеці	 були	 для	
Нечуя-Левицького	 періодом	 творчого	 піднесення.	 Він	 написав	
твори	«Рибалка	Панас	Круть»,	«Причепа»,	«Хмари»,	«Запорож-
ці»,	перший	варіант	повісті	«Микола	Джеря».	Подорож	до	Швей-
царії	збагатила	митця	новими	враженнями.

Після	семирічного	вчителювання	в	містах	Польщі	Левицький	
переїжджає	в	Молдову,	влаштовується	на	роботу	до	Кишинівської	
чоловічої	 гімназії.	 Іван	Семенович	щиро	віддається	педагогічній	
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праці	й	разом	 із	тим	створює	свої	кращі	художні	полотна:	«Бур-
лачка»,	 «Кайдашева	 сім’я»,	 «Баба	Палажка	 та	 баба	Параска»,	
«Старосвітські	батюшки	й	матушки»,	«Чортяча	спокуса»	та	ін.

Громадська	й	 літературна	 діяльність	Левицького	 була	не	 до	
вподоби	начальству,	за	вчителем-українолюбом	встановлюють	не-
гласний	жандармський	нагляд.	Це,	а	також	стан	здоров’я	змушу-
ють	письменника	піти	у	відставку.	Він	їде	до	Києва,	де	займається	
літературною	працею,	пише	історичні	романи	«Князь	Єремія	Ви-
шневецький»,	 «Гетьман	 Іван	Виговський»,	 повісті	 «Пропащі»,	
«Над	Чорним	морем»,	 «Навіжена»,	 «Поміж	ворогами»,	 «Не	 той	
став»,	«На	гастролях	в	Микитянах»,	оповідання	«Афонський	про-
йдисвіт»,	п’єси,	нариси,	літературно-критичні	статті.

Підписувався	митець	 спочатку	 І.	Нечуй,	 потім	 І.	Нечуй-Ле-
вицький.

Іван	Семенович	був	добрим	знавцем	живопису	й	музики.	Сам	
добре	 грав	на	 роялі,	 захоплювався	концертною	музикою	М.	Ли-
сенка,	Л.	ван	Бетховена	 (учні	прослуховують	в	аудіозапису	улю-
блений	музичний	твір	письменника	—	«Апасіонату»).

Письменника	вражала	гра	акторів	трупи	М.	Садовського.	Сам	
він	малював	(у	музеї	Стеблева	є	картина	І.	Нечуя-Левицького).

(Демонструється	 репродукція	 улюбленої	 картини	митця	—	
«Українська	ніч»	А.	Куїнджі.)

І.	Нечуй-Левицький	щоліта	 виїжджав	у	 рідні	місця,	 спілку-
вався	з	людьми,	вивчав	їх	життя.	Охоче	допомагав	письменникам-
початківцям.	Саме	він	дав	путівку	в	життя	літературним	творам	
Бориса	Грінченка.

На	вісімдесятому	році	митця	не	стало.
На	 батьківщині	 І.	Нечуя-Левицького,	 в	 Стеблеві,	 відкрито	

його	меморіальний	музей.	Здійснено	десятитомне	видання	творів	
письменника,	окремі	з	них	постійно	перевидаються	й	стали	хрес-
томатійними,	а	це	—	найвища	ознака	популярності.

—	 Чи	відзначили	ви	щось	незвичайне	в	біографії	письменни-
ка?	Що	саме?

—	 Які	риси	характеру	І.	Нечуя-Левицького	ви	б	назвали	осно-
вними?	 (Патріотизм,	 працьовитість,	 рішучість,	 мужність,	 ак-
тивна	 громадянська	 позиція,	 всебічна	мистецька	 обдарованість	
тощо.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

1. Бесіда.

—	 Прокоментуйте	уривок	із	повісті	І.	Нечуя-Левицького	«Над	
чорним	морем».

Учителя	 гімназії	Віктора	Комашка	директор,	 незадоволений	
його	громадською	діяльністю,	звільняє	з	роботи	й	висловлює	своє	
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зауваження:	 «Ви	прочитали	 в	 однім	класі	 уривок	 з	 української	
думи	про	Хмельницького,	ви	пишете	в	наші	і	галицькі	журнали.	
Ви	не	на	місці	в	нашій	гімназії.	Переходьте	на	північ,	а	як	ні,	то	
вас	силою	переведуть	над	Біле	море…	Якби	вас	ненавиділи,	це	був	
би	добрий	знак	для	вас,	ми	б	вас	ще	держали.	Ви	чоловік	талано-
витий,	ваше	слово	має	вплив,	і	цим	ви	небезпечні».

—	 Чи	можуть	бути	ці	рядки	І.	Нечуя-Левицького	автобіогра-
фічними?	До	якого	періоду	життя	вони	могли	б	відноситися?

—	 Які	цікаві	 деталі	можна	 відзначити	щодо	навчання,	 а	 та-
кож	учителів	того	часу?	(Вважалося	нормальним,	якщо	учні	нена-
видять	учителів.)

2. робота з таблицею.
Розгляньте	(або	складіть)	таблицю,	яка	б	відображала	жанро-	y
во-тематичну	різноманітність	творчості	 І.	Нечуя-Левиць	кого.

тематика творів Приклади

Селянська Повісті	«Дві	московки»,	«Микола	Джеря»,	«Бурлач-
ка»,	«Кайдашева	сім’я»;	оповідання	«Баба	Параска	
та	баба	Палажка»

Життя	інтелі-
генції,	духовен-
ства

Повісті	«Причепа»,	«Старосвітські	батюшки	та	ма-
тушки»;	роман	«Хмари»;	комедія	«Кожум’яка»;	опо-
відання	«Афонський	пройдисвіт»

Історичні	твори Драма	«Маруся	Богуславка»;	романи	«Князь	Єремія	
Вишневецький»,	«Гетьман	Іван	Виговський»

Етнографічні	
розвідки

«Світогляд	українського	народу	від	давнини	до	су-
часності»

Літературно-
критичні	статті

«Сьогочасне	літературне	прямування»;	«Українство	
на	літературних	позвах	з	Московщиною»

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«І.	С.	Нечуя-Левицького	я	уявляю	собі	…»
«Для	нас	було	б	повчальним	…»
«Мене	вразило	…»

Vіі. доМашнє завдання

Знати	 біографію	письменника,	 назви	 його	 основних	 творів.	
Прочитати	половину	повісті	«Кайдашева	сім’я»,	вміти	переказу-
вати	й	коментувати	основні	епізоди	(I–IV	розділи).

індивідуальне завдання:	 підготувати	 інсценівку	 «Розмова	
Карпа	й	Лавріна	про	дівчат».
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 додаТок до УрокУ № 3

Оскільки	на	Східній	Україні	 українські	періодичні	 видання	не	 дозволялися	
царизмом,	а	в	Галичині	демократичні	органи	виходили	з	великими	перервами,	за-
знаючи	постійних	конфіскацій	і	матеріальної	скрути,	передові	письменники,	кри-
тики,	публіцисти,	зважаючи	на	обставини,	використовували	ті	можливості,	що	їм	
надавалися	в	найвпливовіших	ліберально-буржуазних	журналах	і	часописах,	які,	
у	свою	чергу,	в	інтересах	піднесення	власного	авторитету,	були	зацікавлені	в	їхній	
участі.

Одним	 із	найстаріших	органів	 такого	 типу	 був	журнал	«Правда».	Він	почав	
виходити	1867	року	у	Львові	як	суспільно-політичний	і	літературний	орган	наро-
довців.	Зі	значними	перервами	«Правда»	проіснувала	тридцять	років,	до	1897-го	
включно.

Очолювали	журнал	у	різний	час	різні	люди,	на	змісті	його	інколи	відбивалися	
суперечні	тенденції	суспільної	і	літературної	думки.	Серед	діячів,	близьких	до	ке-
рівництва	журналу,	як,	до	речі,	і	загалом	серед	народовців,	були	й	такі,	що	тією	чи	
іншою	мірою	розходилися	в	поглядах	з	ідеологами	народовського	руху.

Перший	період	існування	«Правди»	охоплює	1867–1870	рр.	Офіційним	редак-
тором	журналу	спочатку	був	Л.	Лукашевич,	а	потім	А.	Вахнянин	—	один	із	консер-
вативних	діячів	у	ранньому	народовському	русі.	Та	найбільше	в	ті	роки	—	ідеологіч-
но	і	матеріально	—	«Правда»	залежала	від	П.	Куліша.	З	номера	в	номер	друкувалися	
в	«Правді»	його	публіцистичні	праці,	художні	твори	або	ж	статті	про	нього.

Об’єднати	навколо	себе	прогресивні	сили	української	культури,	науки,	літера-
тури	—	це	завдання	в	умовах	другої	половини	90-х	років	виконував	журнал	«Житє	
і	слово»,	що	виходив	під	керівництвом	I.	Франка,	хоч	юридично	видавцем	вважа-
лася	його	дружина	Ольга	Франко.	«Взагалі	видно,—	зазначав	М.	Павлик	у	листі	до	
М.	Драгоманова	15	березня	1893	року,—	що	багато	писателів	з	України	раді	би	не	
писати	в	“Правді”	і	навіть	у	“Зорі”,	та	нема	їм	куди	йти.	От-тим-то	дуже	добре	було	
би,	якби	Фр[анко]	зложив	літ[ературно]-наукову	газету…»*

Десь	із	середини	1893	року	I.	Франко	розпочав	активну	підготовку	до	видання	
журналу	 і	 звернувся	до	багатьох	діячів	української	культури	з	проханням	взяти	
участь	у	ньому.	На	це	з	радістю	відгукнулися	М.	Коцюбинський,	Леся	Українка,	
П.	Грабовський,	М.	Драгоманов,	А.	Кримський	та	ін.	Крім	згаданих	діячів,	у	жур-
налі	співробітничали	М.	Павлик,	О.	Терлецький,	В.	Гнатюк,	М.	Вороний,	Уляна	
Кравченко,	О.	Маковей,	М.	Старицький,	В.	Щурат,	Л.	Василевський,	Б.	Грінченко	
та	ін.	Хоч	журнал	проіснував	неповних	чотири	роки	(1894–1897),	у	його	діяльності	
виразно	помітно	два	досить	відмінні	періоди.

Перші	два	роки,	коли	ще	виходив	«Народ»,	журнал	«Житє	і	слово»	видавався	
(раз	на	два	місяці)	як	суто	науковий	вісник	з	питань	літератури,	історії	і	фольклору.

Виступів	 з	 актуальних	 суспільних	 питань	 сучасності,	 гострих	 полемічних	
статей	політичного	змісту	в	ранньому	«Житі	і	слові»	майже	не	було.	Переважали	
статті,	 публікації	 наукового	 і	 науково-популярного	 характеру,	 як	 правило,	 на	
теми	історичні	й	історико-літературні,	фольклорні;	певне	місце	надавалося	літера-
турній	критиці,	художнім	творам.

Таким	журнал	був	перші	два	роки,	а	потім	змінив	свій	профіль,	ставши	перед-
усім	органом	суспільно-політичним	і	суспільно-літературним.

Недивлячись	на	це,	значення	раннього	«Житя	і	слова»	було	велике;	воно	по-
лягало	 в	 поширенні	 засад	матеріалістичного	 світосприймання	 в	 різних	 сферах	
культури,	науки,	ідей	демократичного	просвітительства,	в	рішучому	осуді	ідеалі-
стичних	теорій,	войовничої	реакції	і	сервілізму	(рабської	психології);	не	говорячи	
вже	про	значення	численних	винятково	цінних	публікацій.

Підкреслювалася	 вірність	 революційним	традиціям	50–60-х	років,	 підноси-
лась	 вага	 їх	 за	 сучасних	умов.	Велике	 значення	мали	 з	цього	погляду,	 зокрема,	

*	 «Переписка	 Михайла	 Драгоманова	 з	 Михайлом	 Павликом»,	 т.	 7,	 Чернівці,	
1911,	с.	183.
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статті	П.	Грабовського	(«Микола	Гаврилович	Чернишевський»,	«Михайло	Ларіо-
нович	Михайлов»	—	1895,	т.	4;	«Слівце	на	слівце»	—	1895,	т.	3).	Саме	в	журналі	
«Житє	 і	 слово»	прозвучали	знаменні	слова	про	М.	Чернишевського	в	 статті	його	
послідовника	П.	Грабовського,	тоді	політичного	в’язня	з	далекого	Вілюйська.

Час	від	часу	в	журналі	розповідалося	про	героїчну	діяльність	революціонерів	
наступних	десятиліть	—	про	 трагічну	 загибель	Н.	Сигиди,	про	мужню	боротьбу	
й	 страждання	на	 засланні	П.	Грабовського,	про	 інших	політичних	 бійців	нового	
революційного	часу.

Центральне	місце	 в	журналі	 посідали	матеріали	 про	 художню	 літературу	
і	фольклор.	Уже	в	самій	назві	відбито	провідну	програмну	настанову:	слово	і	жит-
тя	нерозривно	 зв’язані	між	 собою;	 слово	повинне	 служити	життю,	 відображати	
його	сміливо	і	правдиво.

У	січні	1880	року	почав	своє	існування	двотижневий	журнал	«Зоря»	(«Письмо	
літературно-наукове	 для	руських	родин»),—	одне	 з	 найпопулярніших	періодич-
них	видань	на	Україні	80–90-х	років.	«Зоря»	виходила	до	1897	р.	включно.	Про-
тягом	вісімнадцяти	років	 у	журналі	 відбувались	певні,	 часом	 значні,	 зміни,	 але	
загальний	напрям	видання	не	виходив	за	межі	ліберально-народовської	орієнтації.	
Звичайно,	не	в	усі	періоди	«Зоря»	мала	однакову	суспільну	і	літературну	вагу.

Перший	номер	журналу	відкрився	невиразним	віршем-привітанням	«До	Зорі»	
I.	Грабовича.	Подібними	віршами	про	тугу	і	смуток,	любов	і	розлуку	заповнені	всі	
номери	ранньої	«Зорі».	Друковані	в	журналі	прозові	твори	присвячені	переважно	
історичним	 темам,	 висвітлюваним	 у	 рутенсько-сентиментальному	 дусі	 («Галь-
шка,	княгиня	Острозька»,	історичне	оповідання	I.	Шараневича;	«Марія,	княжна	
руска»,	повість	 історична	з	початку	XII	ст.	Є.	Грушкевича	та	 ін.).	Помітне	місце	
в	журналі	відводилось	творам	із	життя	галицького	міщанства,	з	невибагливими,	
в	тому	числі	пригодницькими	чи	 інтимними	сюжетами	 («Пригода	старого	жени-
ха»,	гумористична	«повістка»	О.	Торонського,	«Клопоти	“скінченого”	академіка»	
К.	Бобикевича,	«Заклята	темниця»	I.	Грабовича	та	ін.).

Редакція	«Зорі»	не	дуже	дбала	про	друкування	творів	з	народного	життя,	по-
силаючись	на	те,	що	«многі	читателі	“Зорі”	домагаються	повістей	більше	зі	світа	
вищого,	або	гумористичних».	Про	що	б	не	писалося,	повчала	«Зоря»,	«по	можності	
повинна	переважати	сторона	ідеальна»,	«світлі	прояви	нашого	життя».

Вміщувані	в	журналі	публікації	й	студії	на	фольклорно-етнографічні	теми	чи	
матеріали	з	історії,	як	правило,	мали	архаїчний	характер.	Публіцистика	журналу	
позначена	тим	же	релігійним	моралізаторством	(особливо	«З	записок	подорожніх»	
М.	Подолинського).	У	перші	 роки	 в	 «Зорі»	майже	не	 було	матеріалів	 зі	 Східної	
України,	 за	винятком	кількох	передруків	 творів	письменників	першої	половини	
XIX	ст.	Тільки	з	1882	року	з’являються	інколи	дописи	про	літературне	життя	на	
Східній	Україні	та	окремі	переклади	творів	І.	Тургенєва	і	М.	Гоголя.

(З кн. «Історія української літератури»)

Урок № 4

Тема. І.	С.	Нечуй-Левицький.	«Кайдашева	 сім’я»	—	
соціально-побутова	повість-хроніка.

Мета: ознайомити	учнів	 зі	 змістом,	жанром	та	 тема-
тикою	твору,	викликати	зацікавлення	текстом;	
розвивати	 навички	 виділення	 головних	 епі-
зодів,	 їх	 коментування,	 висловлення	 власних	
вражень	та	думок;	виховувати	любов	до	худож-
нього	слова,	патріотичні	почуття.
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обладнання: портрет	 письменника,	 хрестоматія*,	 різні	 ви-
дання	твору,	ілюстрації	до	нього.

Теорія літератури: соціально-побутова	повість,	повість-хроніка.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

«Жодна	література	 світу,	 скільки	мені	 відомо,	не	має	 такого	
правдивого,	 дотепного,	 людяного,	 сонячного,	 хоч	 дещо	й	 захма-
реного	тугою	за	кращим	життям,	твору	про	трудяще	селянство,..	
як	 «Кайдашева	 сім’я»	Нечуя.	 Тут	 усе	 виконує	 свою	 визначену	
автором	роль,	веде	свою	мистецьку	партію,	як	інструмент	у	хоро-
шому	оркестрі	чи	хорі»,—	писав	Максим	Рильський	про	повість	
І.	Нечуя-Левицького	«Кайдашева	сім’я»,	з	якою	ми	розпочинаємо	
знайомство	на	 сьогоднішньому	уроці.	 І	що	дивно:	минуло	понад	
століття	з	часу	написання	твору,	а	ми	разом	з	автором	продовжує-
мо	сміятися,	читаючи	про	його	знаменитих	Кайдашів	і	знаходячи	
в	них	риси	знайомих	та	свої	власні.	Над	цим	феноменом	ми	й	бу-
демо	сьогодні	міркувати.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.

1)	 Назвіть	факти	із	життя	та	творчості	І.	Нечуя-Левицького,	
які	дали	привід	І.	Франкові	сказати	про	письменника	«Ко-
лосальне	всеобіймаюче	око	України».

2)	 Змалюйте	 соціально-психологічний	 портрет	 І.	 Нечуя-
Левицького.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя, евристична бесіда, словникова робота.

Повість	 «Кайдашева	 сім’я»	 написана	 в	 1878	 році	 й	 уперше	
надрукована	 1879-го	 в	 десяти	 номерах	 Львівського	 журналу	
«Правда».	У	тому	ж	році	твір	вийшов	у	Львові	окремою	книжкою.	
Після	того	автор	двічі	звертався	до	царської	цензури,	але	дозволу	
друкувати	твір	у	Росії	не	одержав.	Лише	1886	року	було	дозволено	
друкувати	його	 з	 деякими	 змінами.	У	1887	році	повість	 вийшла	

*	 Тут	 і	 далі	 можна	 використати	 видання:	 Українська	 література.	 10	 клас:	
Хрестоматія-довідник.	/	Упоряд.	О.	І.	Борзенко.—	Х.:	Вид-во	«Ранок»,	2010.
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в	Києві	в	новій	редакції:	автором	було	перероблено	початок	 і	 за-
кінчення	твору.

У	першій	 редакції	 вступною	частиною	 був	широкий	пейзаж	
правобережжя	Дніпра.	Ось	уривок	з	нього:

«Вся	 Канівщина	 од	 самого	 берега	 Дніпра	 вкрита	 крутими	
горами,	 але	 ніде	 нема	 таких	 крутих	 та	 густих	 гір,	 як	 на	 полу-
денній	 стороні	Канівщини,	 де	 річка	Рось	наближається	 до	Дні-
пра,	де	вона	прорізує	гори…	Глянеш	з	корсунських	гір,	славних	
битвами	 Богдана	 Хмельницького,	 і	 по	 обидва	 боки	 Росі	 земля	
ніби	 схопилася	 пухирями	 та	 бульками,	 ніби	 вона	 кипіла,	 кле-
котіла	і	тільки	що	простигла…	Скрізь	понад	Россю	стоять	круті	
гори,	 як	 висока	 покрівля	 хат…	На	 тих	 горах	 скрізь	 стримлять	
козацькі	 могили,	 куди	 тільки	 кинеш	 оком.	 Ввесь	 край	 ніби	
якесь	здорове	кладовище,	де	похований	цілий	народ,	де	під	без-
лічними	 могилами	 похована	 українська	 воля.	 Вся	 країна	 без	
лісу,	 гола,	 спустошена».

—	 Чому	 такий	 вступ	 не	 могла	 пропустити	 тогочасна	 цен-
зура?

Жанр	«Кайдашевої	 сім’ї»	 визначають	як	 соціально-побутову	
повість.

—	 Знайдіть	 за	 словником	літературознавчих	 термінів	це	по-
няття	й	запишіть	його.

соціально-побутова повість	—	це	такий	художній	твір,	в	яко-
му	картини	родинного	життя	й	побуту	 героїв	 зображені	на	фоні	
якихось	соціальних	подій	чи	зв’язані	з	певними	суспільними	об-
ставинами	й	пояснюються	ними.

«Кайдашева	сім’я»	замикає	у	своїх	межах	картини	життя	од-
нієї	 селянської	 родини,	 зображує	 в	 хронологічній	послідовності	
події,	що	відбуваються	в	ній.	Тому	 її	 визначають	ще	як	повість-
хроніку.

Тему	повісті	 «Кайдашева	 сім’я»	 визначали	 і	 визначають	по-
різному.	Це	й	«зображення	картин	дрібновласницького	побуту	на	
селі	пореформеного	часу»,	і	«гірка	картина	розпаду	українського	
патріархалізму	під	впливом	індивідуалістичних	змагань	кожного	
її	 члена»	 (за	 визначенням	 І.	Франка),	 і	 «моральна	катастрофа»	
української	 родини	 (за	 думкою	 сучасного	 літературознавця	Во-
лодимира	Панченка),	який	вважає,	що	автор	«Кайдашевої	сім’ї»	
зовсім	 не	 акцентує	 на	 соціальних	 чинниках	 родинної	 «війни».	
Він	 говорить,	що	«у	 творі	йдеться,	швидше,	про	недосконалість	
людської	природи,	про	одвічні	людські	недоліки,	такі,	як	нетер-
пимість,	жадібність,	заздрісність,	егоїзм».

2. Складання «сюжетного ланцюжка».
(Учні	під	керівництвом	учителя	складають	«сюжетний	ланцю-

жок»	І	частини	повісті	«Кайдашева	сім’я».	Див.	с.	23.)
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і глава

Опис	села	Семи-
гори,	портретні	
характеристики	
старого	Кайдаша,	
синів	Карпа	
й	Лавріна,	Кайда-
шихи;	розмова	
братів	про	дівчат;	
розмова	в	шинку	
про	крутий	горб	
і	потребу	його	
розкопати

іі глава

Карпо	залицяєть-
ся	до	Мотрі	До-
вбишівни;	брати	
вирішують	не	роз-
копувати	горб,	як	
звелів	батько.	Ста-
рі	Кайдаші	йдуть	
на	розглядини	до	
Мотрі.	Кайдашиха	
хвалиться	своїми	
«слухняними»	си-
нами

ііі глава

Карпо	й	Мотря	одружу-
ються.	Свекруха	стала	
повчати	Мотрю,	як	ха-
зяйнувати,	командувати	
нею,	звалила	на	неві-
стку	всю	важку	роботу.	
Мотря	перестала	кори-
тися.	Сварка	через	недо-
варений	обід	і	неметену	
хату.	Кайдашиха	забра-
ла	собі	полотно,	яке	
пряли	разом

експозиція розвиток	дії зав’язка

IV глава

Восени	у	Мотрі	народився	син,	який	трохи	помирив	невістку	й	све-
круху.	Коли	стали	шити	сорочки,	Маруся	відрізала	собі	тонкого	по-
лотна,	а	Мотрі	—	грубого.	Тоді	невістка	стала	прясти	собі	окремо.	
Сварка	за	мотовило.	Бійка	Карпа	з	батьком.	Мотря	почала	варити	
обід	окремо	для	своєї	сім’ї.	Нова	сварка.	Кайдаш	відрізняє	синову	
сім’ю,	добудувавши	хату

розвиток	дії,	кульмінаційні	моменти

3. інсценування.

(Заздалегідь	підготовлені	учні	виступають	з	інсценівкою	«Роз-
мова	Карпа	й	Лавріна	про	дівчат».)

4. обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Зачитування епізодів, їх коментування.

(Учні	 зачитують	 епізоди	 (або	кульмінаційні	моменти),	які	 їм	
запам’яталися	найбільше.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

Прокоментуйте	висловлювання	І.	Франка	про	повість	І.	Нечуя-	y
Левицького:

«Сим	разом	 їй	 [“Правді”	 за	1879	р.]	пощастило	опублікувати	
найкращий	твір	 Івана	Нечуя-Левицького	“Кайдашева	сім’я”,	що	
хоч	написаний	 з	 досить	прозорою	антисоціалістичною	 тенденці-
єю,	 все-таки	 з	погляду	на	високе	артистичне	 змалювання	 селян-
ського	життя	 і	добру	композицію	належить	до	найкращих	оздоб	
українського	письменництва».
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(К о м е н т а р 	 у ч и т е л я.	Про	«антисоціалістичну	тенденцію»	
твору	І.	Франко	говорив	тому,	що	сам	покладав	надії	на	сільську	
громаду,	общину	як	зародок	колективізму.)

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мені	було	смішно,	коли	…»
«Мені	було	сумно,	коли	…»
«Найбільше	мене	вразило	…»

Vіі. доМашнє завдання

Дочитати	 повість,	 уміти	 виділяти	 основні	 епізоди,	 художні	
особливості,	коментувати	їх	та	висловлювати	свої	враження.

Урок № 5

Тема. І.	 С.	Нечуй-Левицький.	Повість	 «Кайдашева	
сім’я».	Реалізм	твору,	сучасна	(вічна)	актуаль-
ність	проблеми	батьків	і	дітей.

Мета: допомогти	учням	сприйняти	й	зрозуміти	зміст	
твору,	 його	 проблематику,	 художні	 особливо-
сті,	естетичну	красу;	розвивати	навички	роботи	
з	 текстом,	 виділення	 головних	 епізодів,	 їх	ко-
ментування	та	оцінювання;	виховувати	повагу	
до	батьків,	до	людської	гідності.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього;	сцени	з	вистав.

Теорія літератури: проблематика,	художні	особливості.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Яка	прекрасна	мова!	Читав	—	наче	погожу	воду	у	спеку	пив.	

Яке	знання	народних	звичаїв,	народного	життя!»	—	так	захоплено	
відгукувався	про	повість	І.	Нечуя-Левицького	Михайло	Коцюбин-
ський.	Яке	ж	враження	справив	твір	на	вас,	чому	його	називають	
«сміхом	крізь	 сльози»	—	про	це	поговоримо	на	 сьогоднішньому	
уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. обмін враженнями щодо прочитаного.
—	Що	привернуло	вашу	увагу,	що	розсмішило,	а	що	засмутило?

2. Складання «сюжетного ланцюжка».
(Учні	продовжують	складати	«сюжетний	ланцюжок»	твору	за	

прочитаними	вдома	розділами.)

V розділ
По	дорозі	до	
млина	Лаврін	
знайомиться	
з	дівчиною	
своєї	мрії.	По-
бачення	з	Ме-
лашкою.	Сва-
тання.	
Кайдаші	їдуть	
на	оглядини	
до	Балашів	на	
Западинці.	
Весілля

VI розділ
Спочатку	Мелашка	жила,	як	
у	раю.	Далі	свекруха	почала	
лаяти	Мелашку,	яка	не	справ-
лялася	з	важкою	хатньою	ро-
ботою.	Кайдаш	сварився	із	
жінками	за	те,	що	обід	не	був	
готовий	вчасно.	Мелашка	
скаржиться	своїй	матері,	сва-
риться	з	Мотрею.	Мелашка	
йде	на	прощу	й	не	повертаєть-
ся,	залишається	там	у	наймах,	
Кайдаші	вирушають	у	Київ	
і	повертають	Мелашку

VII розділ
Свекруха	й	неві-
стка	помирили-
ся,	але	Лаврін	
перестав	слухати	
батька,	хотів	сам	
господарювати.	
Старий	Кайдаш	
запиячив	до	«бі-
лої	гарячки»	
й	утопився

розвиток	дії розвиток	дії,	кульмінаційні	
моменти

розвиток	дії	
з	кульмінаційни-
ми	моментами

VIII розділ
Старого	Кайдаша	поховали	й	стали	
ділити	спадщину.	Сварка	за	зем-
лю,	позов	у	волость.	Сварка	Ме-
лашки	й	Мотрі	за	сміття	в	сінях.	
Сварка	за	курей,	що	неслися	на	чу-
жому	горищі.	Сварка	за	розбитий	
дитиною	кухоль.	Побиті	горщики.	
Мотря	виколола	свекрусі	око.	По-
зов	у	волость.	Відділення	хати	Кар-
па.	Тимчасове	перемир’я,	спільна	
робота	братів	у	полі.	Карпа	обира-
ють	десяцьким.	Громада	розкопує	
«клятий	горб».	Історія	з	громад-
ським	шинком

IX розділ
Зима	й	весна,	прожиті	в	зла-
годі.	Покльовані	Мелашчині	
огірки.	Стара	Кайдашиха	пе-
ребила	ногу	півневі	Мотрі.	
Мотря	перебила	спину	Лаврі-
нову	кабанчику.	Маруся	при-
била	Мотриного	півня	і	вки-
нула	собі	в	борщ.	Сварка	між	
сім’ями:	закриті	в	хлів	Лаврі-
нів	кабан	і	Карпів	кінь,	Карпо	
піднімає	руку	на	матір.	Суд	
у	волості.	Карпо	вибачається.	
Сварка	за	грушу.	Примирен-
ня,	коли	груша	всохла

розвиток	дії	з	кульмінаційними	
моментами

розвиток	дії,	кульмінаційні	
моменти,	розв’язка

3. коментар учителя.
У	першій	 редакції	 повісті	 розв’язка	 була	 іншою:	 груша	 все	

розросталася	і	все	призводила	до	сварок	між	сім’ями	братів	Кай-
дашів.
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IV. ФорМУвання вМінь Та навичок

1. Міні-диспут.
«Чи	вірить	читач,	що	разом	із	засохлою	грушею	припинилися	

сварки	між	Кайдашами?»

2. Міні-дослідження. Складання таблиці.
«Що	 дає	 підстави	 визначати	 твір	 “Кайдашева	 сім’я”	 як	 со-

ціально-побутову	повість,	реалістичний	твір?»

соціальне Побутове

Бідність	селянства,	темнота,	забобон-
ність,	відсутність	культурного	впливу;	
пияцтво.	
Роз’єднаність,	байдужість	до	громад-
ських	справ	(історія	з	горбом).
Малоземелля.	
Довірливість	і	зрадливість	у	громадсько-
му	житті	(історія	з	викупом	шинка.)
Високі	податки,	наймитування

Розподіл	і	виконання	до-
машньої	роботи.	
Патріархальний	уклад	роди-
ни,	натуральне	господар-
ство.
Вірування,	звичаї,	обряди	
українців	(ходіння	на	про-
щу,	оглядини,	національний	
одяг,	знахарство)	тощо

3. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
(Учні	роблять	висновки	в	ході	інтерактивної	вправи.)

О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і

—	 Твір	цілком	реалістичний,	 тому	що	правдиво,	 об’єктивно	
й	 усебічно	 відображає	 дійсність,	 типові	 характери	 в	 типових	 об-
ставинах;	відтворює	життя	«у	формах	самого	життя».

—	 Показуються	соціальні	процеси	та	явища	в	пореформеному	
селі	другої	половини	XIX	ст.,	їх	вплив	на	свідомість	селян.

—	 Змальовуються	деталі	життя,	побуту,	звичаїв	українського	
села.	Це	дає	підстави	для	визначення	твору	як	соціально-побутової	
повісті.

4. Пошуково-дослідницьке завдання.
Визначте,	які	проблеми,	порушені	у	творі	І.	Нечуя-Левицького,		y
є	тогочасними,	а	які	—	вічними.

тогочасні проблеми Вічні проблеми

Злиденне	життя	селян;	непомірні	подат-
ки;	руйнування	патріархального	укладу	
села;	темнота	і	забобонність	селян;	недо-
свідченість	у	громадських	справах

Батьків	і	дітей;	добра	і	зла;	
кохання;	сімейних	стосунків;	
людської	гідності

5. Проблемні запитання до учнів.
—	 У	 чому	 криється	 проблема	 стосунків	 батьків	 та	 дітей	

часів	 І.	Нечуя-Левицького	 і	 подібна	 в	наш	час?	 (У	другій	поло-
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вині	ХІХ	ст.	 (у	селі)	—	проживання	дорослих	дітей	з	батьками,	
вимога	 повного	 підкорення	 старшому;	 малоземелля,	 бідність;	
малий	 життєвий	 простір	 (тісні	 хати),	 дві-три	 господині	 в	 домі	
і	 т.	 ін.;	 егоїзм.

У	наші	часи	—	відсутність	окремого	житла,	безробіття,	залеж-
ність	від	матеріальної	допомоги	батьків,	лінощі,	егоїзм.)

—	 Які	шляхи	подолання	цієї	проблеми	в	наш	час	ви	бачите?	
(Реальна	й	систематична	підтримка	молодих	сімей	з	боку	держа-
ви;	працелюбність,	прагнення	до	фінансової	незалежності,	повага	
до	старших,	розуміння	того,	що	батьки	свій	обов’язок	виконали,	
настала	черга	дітей	виконувати	свої	щодо	батьків.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мене	зацікавила	проблема	…»
«Твір	“Кайдашева	сім’я”	звучить	по-сучасному,	тому	що	…»
«Я	помітив	(помітила),	що	…»

Vі. доМашнє завдання

Підготуватися	 до	характеристики	 образів	 (зробити	 виписки),	
розмови	про	художню	майстерність	автора	«Кайдашевої	сім’ї».

індивідуальне завдання:	підготувати	виступи-інсценівки.

Урок № 6*

Тема. І.	Нечуй-Левицький.	«Кайдашева	сім’я».	Укра-
їнська	ментальність,	гуманістичні	традиції	на-
родного	побуту	й	моралі.	Утвердження	цінно-
стей	національної	етики	засобами	комічного.

Мета: допомогти	 учням	 усвідомити	 ідейно-художнє	
значення	твору,	його	естетичну	цінність	та	ви-
значити	 прийоми,	 використані	 автором;	 роз-
вивати	 навички	 характеристики	 персонажів,	
їх	 порівняння,	 з’ясування	 авторської	 позиції;	
поглиблювати	вміння	виділяти	засоби	комічно-
го	 у	 творі,	 пояснювати	 їхню	роль;	 виховувати	
прагнення	 до	 самопізнання	 та	 самовдоскона-
лення,	 до	 успішної	 адаптації	 в	 сучасному	 су-
спільстві.

*	 Проводиться	за	рахунок	резервного	часу,	можливо,	годин	позакласного	читан-
ня	чи	літератури	рідного	краю.
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обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього;	узагальнюючі	таблиці	«Засоби	ко-
мічного».

Теорія літератури: засоби	змалювання	комічного.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Відомий	літературознавець	Н.	Крутікова	так	сказала	про	по-

вість	 І.	 Нечуя-Левицького	 «Кайдашева	 сім’я»:	 «Силою	 і	 прав-
дивістю	 художнього	 відтворення	 побуту…	 селянства	 —	 без-
правного,	обтяженого	податками,	розпорошеного,	роз’єднаного,	
пригніченого	 темрявою	 і	 неуцтвом,	 …цей	 твір	 займає	 почесне	
місце	серед	 інших	творів	світової	літератури	на	селянську	тему	
(“Земля”	 Е.	 Золя,	 “Мужики”	 Раймонта).	 На	 відміну	 від	 Золя,	
український	 письменник	 бачив	 не	 тільки	 темряву	 і	 забобон-
ність	селян,	а	й	поезію	сільського	життя,	прекрасні	якості	душі	
трудівника».	 Про	 світлі	 й	 темні	 сторони	 української	 менталь-
ності	 та	 засоби	 її	 розкриття	 у	 творі	 ми	 й	 будемо	 говорити	 на	
сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація й Узагальнення вивченого

1. Літературний диктант.
(Кожна	правильна	відповідь	 оцінюється	в	1	 бал	методом	вза-

ємоперевірки	в	парах	під	керівництвом	учителя.)
1)	 Ким	за	родом	занять	був	Омелько	Кайдаш?	(Стельмахом.)
2)	 Яких	рис	характеру	Маруся	Кайдашиха	набралася	від	па-

нів,	у	яких	довго	служила?	(Пихатості	й	облесливості.)
3)	 Для	чого	старий	Кайдаш	постився	по	п’ятницях?	(Щоб,	за	

повір’ям,	не	втонути.)
4)	 Коли	Карпо	 вперше	підняв	руку	на	 батька?	 (Коли	жінки	

посварилися	за	мотовило.)
5)	 Чим	 закінчилася	 сварка	Карпа	 з	 батьками?	 (Відділенням	

хати	й	господарства.)
6)	 Чому	Кайдашиха	була	незадоволена	оглядинами	в	Балашів	

на	Западинцях?	(Свати	були	бідні,	дівчина	молода	й	корис-
ті	з	неї	мало;	ще	й	дуже	вдарилася.)

7)	 Що	підтримувало	Мелашку	в	домі	Кайдашів?	(Любов	Лав-
ріна.)

8)	 Де	Мелашка	залишилася	в	Києві,	коли	не	повернулася	до-
дому	з	прощі?	(У	проскурниці	в	наймах.)
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9)	 Чому	і	яке	нещастя	трапилося	зі	старим	Омельком	Кайда-
шем?	(Через	пиятику	втопився.)

10)	Як	покарали	Мотрю	за	те,	що	виколола	око	свекрусі?	(Від-
сиділа	два	дні	в	холодній	в’язниці.)

11)	Коли	розкопали	«клятий	горб»?	(Як	Карпа	обрали	десяць-
ким.)

12)	Через	що	Кайдаші	 постійно	 сварилися?	 (Через	 землю	 та	
худобу.)

2. інсценовані виступи учнів.
(Учні	зображують	героїв	повісті	(бажано	в	костюмах).)

1)	Я	—	Омелько	Кайдаш.	Подивіться	на	мою	 зігнуту	 спину,	 на	
руки	в	мозолях.	Кажуть,	що	маю	руки	золоті,	які	вози	виро-
бляю	людям.	Увесь	вік	працював,	а	поваги	від	синів	і	невісток	
не	маю.	І	до	церкви	ходжу,	і	постюся	щоп’ятниці…	Ну	не	без	
того,	щоб	чарку	яку	випити,	так	хто	ж	у	нас	не	п’є?
П и т а н н я 	 д о 	 г л я д а ч і в:
—	 Чи	правда	все	те,	що	каже	про	себе	герой?
—	 Чи	міг	би	він	змінити	обстановку	в	сім’ї	як	її	глава?
—	 Чи	заслуговує	Кайдаш	на	повагу	в	родині,	в	селі?

2)	Я	—	Маруся	Кайдашиха.	Мені	 довелося	 довго	 попрацювати	
в	панів,	тому	добре	знаю,	що	й	до	чого.	Поважають	мене	вони,	
а	от	вдома	—	не	дуже,	особливо	невістки.	Хіба	ж	я	сама	не	була	
невісткою,	не	знаю,	як	треба	коритися,	працювати	тяжко,	вчи-
тися	всьому?	А	вони?	Хочуть,	щоб	я	нарівні	з	ними	працювала	
на	старості.	Та	й	самі	все	роблять,	не	питаючи	в	мене,	як	стар-
шої	й	досвідченішої,	поради.	Ще	й	огризаються!
П и т а н н я 	 д о 	 г л я д а ч і в:
—	 Чи	 дійсно	 Кайдашиха	 заслуговує	 на	 таку	 пошану,	 яку	

хоче?
—	 Чи	бачите	ви	в	ній	позитивні	якості?	Назвіть	їх.
—	 Яка	Кайдашиха	як	дружина,	мати,	 свекруха,	 бабуся,	 гос-

подиня,	сусідка?
3)	Я	—	Карпо	Кайдаш.	Хотів,	щоб	жінка	була	«з	перцем».	А,	вид-

но,	трохи	переперчив.	Вічно	якісь	сварки	затіває	з	матір’ю,	не	
перетерпить,	як	молодша.	Спокою	нема.	Але	в	мене	не	розгу-
ляєшся!	Як	треба,	то	і	її	заставлю,	як	усіх,	от	хоч	би	горб	той	
клятий	розкопувати.	Недаремно	ж	мене	десяцьким	обрали!
П и т а н н я 	 д о 	 г л я д а ч і в:
—	 Що	в	характері	Карпа	є,	на	ваш	погляд,	позитивним,	а	що	

викликає	осуд?
—	 Як	Карпо	ставиться	до	своєї	дружини?
—	 А	як,	на	вашу	думку,	ставитимуться	до	Карпа	та	Мотрі	їхні	

діти?
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4)	Я	—	Мотря.	Хотіла	свекрушище	мною	покомандувати,	так	не	
вийшло.	Не	на	 ту	напала!	То	роботу	на	мене	 всю	 звалила,	 то	
полотно	краще	собі	забрала	—	а	я	ж	ще	більше	од	неї	напряла.	
По	сусідках	судить,	який	у	мене	посаг	малий,	та	як	я	сплю,	як	
кобила,	 до	 обіду…	Й	Мелашку,	 оту	 бідну	 задрипанку,	 проти	
мене	налаштувала.	Ну	я	 їй	 і	 показала!	Хай	 тепер	 без	 ока	по-
ходить!

П и т а н н я 	 д о 	 г л я д а ч і в:
—	 Чи	 відповідає	Мотря	народним	уявленням	про	 справжню	

жінку,	поважливу	невістку?
—	 Який	у	Мотрі	міг	бути	вихід	при	такому	недоброзичливому	

до	неї	ставленні	з	боку	свекрухи?
—	 Чи	знаєте	ви	сучасних	невісток,	подібних	до	Мотрі?

5)	Я	—	Лаврін,	 а	 це	 моя	 люба	жіночка	Мелашка.	Мила	 моя,	
серденько!	Згадай,	як	ми	любилися	за	пасікою!	Як	гарно	ми-
лувалися	квітучим	садом,	зеленими	луками,	сонечком	ясним!	
Щось	із	нами	робиться	не	те…

М е л ашк а.	Так,	любий.	Але	згадай,	я	цілий	день	кручуся	по	
господарству,	мати	твоя	все	докоряє	бідністю,	Мотря	скубе,	діти	
все	в	шкоду	лізуть.	Де	тут	уже	до	ніжності…	А	я	ж	тебе	люблю,	як	
і	раніше,	ти	ж	моя	надія	й	опора!

П и т а н н я 	 д о 	 г л я д а ч і в:
—	 Як	і	чому	змінилися	ці	ніжні,	чуйні,	люблячі	молоді	люди?
—	 Про	що	говорять	їхні	звертання	одне	до	одного?
—	 Чим	ця	пара	відрізняється	від	попередньої?	Про	що	це	свід-

чить?	(Поясніть	авторську	позицію.)

3. коментар учителя.

Як	бачимо,	І.	Нечуй-Левицький	вдається	до	контрастного	зма-
лювання	 пар	 героїв.	Це	 стосується	 і	 зовнішності,	 і	 характерів.	
У	Карпа	батьківські	гострі	карі	очі	—	Лаврін	схожий	на	матір;	Кар-
по	кремезний	—	Лаврін	 тендітний.	Карпо	 сердитий,	мовчазний,	
інколи	жорстокий	—	Лаврін	веселий,	ніжний,	 балакучий.	Брати	
підбирають	собі	й	дружин	відповідних:	у	Мотрі	«серце	з	перцем»,	
«кусюча,	як	муха	на	Спасівку»;	Мелашка	—	ніжна,	поетична.

Цей	контраст	помітний	і	в	мові	героїв.	Згадайте,	як	брати	об-
говорювали	потенційних	наречених.	Карпо:	«Ходить	так	легень-
ко,	наче	 в	 ступі	 горох	 товче,	 а	 як	 говорить,	 то	носом	 свистить»;	
«гарна…	мордою	хоч	пацюки	 бий»;	 «лице,	 як	 тріска,	 стан	наче	
копистка,	руки,	як	кочерги,	сама,	як	дошка,	а	як	іде,	аж	кістки	
торохтять».	Лаврін:	 «Доладна,	як	писанка»;	 «повновида,	як	по-
вний	місяць»;	«тоненька,	як	очеретина,	гнучка	станом,	як	тополя,	
личко	маленьке	й	тоненьке,	мов	шовкова	нитка;	губи	маленькі,	як	
рутяний	лист».
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За	 думкою	 дослідника	 Володимира	Панченка,	 «Кайдашева	
сім’я	—	це	модель	усієї	України.	Змінилися	часи,	а	повість	Нечуя-
Левицького	не	“постаріла”.	Це	означає,	що	справа	не	у	прив’язках	до	
певного	історичного	часу	і	до	“соціальних	умов”.	Нечуй-Левицький	
блискуче	розкрив	деякі	небажані,	негативні	риси	нашої	національ-
ної	вдачі,	української	ментальності,	які	належать	не	тільки	укра-
їнцям	середини	ХІХ	століття.	Україна	початку	ХХІ	 століття	теж	
залишається	 схожою	на	Кайдашеву	 сім’ю.	Отже,	письменникові	
вдалося	показати	те,	що,	на	жаль,	швидко	не	зникає».

4. Складання таблиці.
Позитивне й негативне в ментальності українців,  
засвідчене художнім словом і. нечуя-левицького

Позитивне негативне

Здатність	до	справжнього	кохання,	
ніжність,	поетичність;
працелюбність,	прив’язаність	до	землі,	
до	хліборобської	праці;
майстровитість;
любов	до	дітей;
рішучість	у	відстоюванні	своєї	людської	
гідності	(Мелашка,	почасти	Мотря)

Пияцтво,	забобонність;
егоїзм;
покладання	в	громадських	
справах	на	тезу	«якось-то	
воно	буде»,	«моя	хата	скраю»;
довірливість	(історія	із	шин-
ком);
жадібність,	заздрість

5. Слово вчителя.

Знову	 звертаємося	 до	 думки	В.	Панченка:	 «Важливим	 еле-
ментом	українського	 селянського	 світу,	 який	постає	 зі	 сторінок	
повісті,	є	сміхова	культура.	Джерелом	комічного	завжди	є	невід-
повідність,	життєва	суперечність:	між	метою	—	і	 засобами,	фор-
мою	—	і	змістом,	діями	—	і	обставинами.	Сміючись,	ми	немовби	
підносимося	над	цими	суперечностями,	оволодіваємо	ними.	Наш	
сміх	над	сторінками	“Кайдашевої	сім’ї”	—	це	своєрідний	виклик	
безглуздості	 тієї	 домашньої	 війни,	 яка,	 по	 суті,	 знищує	родину.	
Він	здатен	очищувати,	лікувати,	допомагати	звільнитися	від	жит-
тєвої	скверни».

Отже,	проаналізуємо	засоби	комічного,	до	яких	вдається	автор.

Засіб комічного Приклад із тексту

Використання	комічних	
ситуацій,	сцен	(нагадують	
народні	анекдоти	або	на-
віть	невеличкі	інтермедії)

Мотря	з	курячими	яйцями	в	пазусі	на	го-
рищі	в	Кайдашихи,	помилкове	залицяння	
ченця	до	баби	Палажки,	поїздка	Кайдашів	
на	розглядини	на	Западинці	тощо

Широке	вживання	коміч-
них	діалогів

Карпо	і	Лаврін	розмовляють	про	дівчат	
і	вибір	майбутніх	дружин;	розмова	Кайда-
шихи	з	малими	дітьми	Балашів	під	час	
оглядин	тощо
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Засіб комічного Приклад із тексту

Використання	кумедних	
описів

«В	хаті	стало	тихо,	тільки	борщ	бризкав	
вряди-годи	здоровими	бульками,	неначе	
старий	дід	гарчав,	а	густа	каша	ніби	стог-
нала	в	горщику,	підіймаючи	затужавілий	
вершок	угору…»

Вживання	незвичайних	
епітетів,	смішних	і	дотеп-
них	словосполучень	та	слів

«Видроока	Кайдашиха»,	«пані	економша».	
Мотря	тримала	за	пазухою	«делікатний	
крам»	—	яйця;	Кайдашиха	вдарилася	у	Ба-
лашів	об	одвірок	і	зробила	на	очіпкові	
«правдиві	Западинці»;	«свекрушище»	тощо

Застосування	контрасту	
або	невідповідності	між	
піднесеним,	героїчним	ха-
рактером	розповіді	і	тими	
дріб’язковими,	нікчемни-
ми	вчинками	героїв,	про	
які	йде	мова;	вживання	
різних	стилів	мовлення

«Не	чорна	хмара	з	синього	моря	наступа-
ла,	то	виступала	Мотря	з	Карпом	з-за	своєї	
хати	до	тину.	Не	сиза	хмара	над	дібровою	
вставала,	то	наближалась	до	тину	стара	
	видроока	Кайдашиха…»;	«В	тебе,	Лаврін,	
молоко	на	губах	не	обсохло,	а	ти	брехню	
завдаєш	преподобним	жонам»;	«Пом’яни,	
Господи,	раба	Божого	Омелька,	та	ті	
книжки,	що	в	церкві	читають:	єрмолой,	
бермолой,	савгирю	і	ще	тую,	що	теляти-
ною	обшита…	Хрест	на	мені,	хрест	на	спи-
ні,	уся	в	хрестах,	як	овечка	в	реп’яхах…»

Введення	автором	у	текст	
жартівливої	народної	піс-
ні,	причому	досить	грубої

Її	співає	Мотря	на	зло	лихій	свекрусі

Використання	жартівли-
вих	народних	прислів’їв,	
приказок,	фразеологізмів

Лаврін	говорить	Мотрі:	«Хіба	ж	ми	проси-
ли	твою	курку	на	наше	сідало?	Чи	шапку	
перед	нею	здіймали,	чи	що?»;	у	Мелашки,	
коли	вона	місить	тісто,	«дядьки	з	носа	ви-
глядають»;	Кайдашиха	запросила	бабу-
знахарку	до	хворого	чоловіка,	а	та	так	за-
горіла	на	жнивах,	що	Маруся	подумала:	
«Чорна,	як	сам	чорт,	ще	перелякає	мого	
чоловіка»

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Твір	 І.	 Нечуя-Левицького	 примусив	 мене	 замислитися	

над	…»
«Я	вважаю	І.	Нечуя-Левицького	…»
«Щоб	не	стати	сучасними	Кайдашами,	треба	…»

Закінчення таблиці
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V. доМашнє завдання

Вміти	 характеризувати	 героїв,	 зіставляти	 їх	 образи,	 визна-
чати	 й	 пояснювати	 роль	 засобів	 комічного.	 Скласти	 усний	 твір	
«Українська	 ментальність,	 національний	 характер,	 народна	
мораль	 та	 етика	 за	 повістю	 І.	 Нечуя-Левицького	 “Кайдашева	
сім’я”».

Урок № 7

Тема. Панас	Мирний.	Життєвий	 та	 творчий	шлях.	
Загальна	характеристика	творчості.

Мета: ознайомити	учнів	із	життям	та	творчістю	пись-
менника,	викликати	до	них	інтерес;	розвивати	
навички	сприйняття	інформації	на	слух,	виді-
лення	головного,	висловлення	власних	суджень	
з	приводу	почутого;	поглиблювати	вміння	пра-
цювати	з	додатковою	літературою;	виховувати	
почуття	пошани	до	 великих	митців,	 любов	 до	
художньої	літератури.

обладнання: портрет	 письменника,	 ілюстрації	 до	 його	 біо-
графії,	книжкова	виставка.

Теорія літератури: соціально-психологічний	роман.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Важко	собі	уявити	українську	літературу	без	Панаса	Мирного	
(Панаса	Яковича	Рудченка).	Це	про	 нього	 літературознавці	 пи-
шуть:	«Спадщина	письменника	належить	до	тих	здобутків	гума-
ністичної	літератури,	які	підносяться	над	 своїм	часом,	виходять	
за	межі	однієї	мови,	стають	невичерпним	джерелом,	з	якого	п’ють	
люди	всієї	землі».	(П.	Хропко.)	Це	його	Олесь	Гончар	назвав	«пер-
шим	симфоністом	української	прози».

За	 звичайною	 зовнішністю,	під	мундиром	 високопоставлено-
го	 чиновника	Російської	 імперії	 билося	 серце	 палкого	 патріота	
України,	 знавця	 людської	 душі	 й	 гарячого	 поборника	 добра	 та	
справедливості.

Саме	з	ним	і	відбудеться	наше	знайомство	на	сьогоднішньому	
уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Заслуховування усних творів.

(Учні	розповідають	складені	вдома	твори	про	українську	мен-
тальність	та	народну	етику	у	повісті	І.	Нечуя-Левицького	«Кайда-
шева	сім’я».)

2. Взаєморецензування творів.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

 Міні-лекція вчителя з показом ілюстрацій та елементами бе-
сіди.

«Вся	 моя	 слава	—	Україна,—	ще	 в	 молодості	 писав	Панас	
Мирний	у	щоденнику,—	якби	я	 їй	 добра	хоч	на	мачину	 зробив,	
то	б	мені	і	слава	була,	я	більшої	не	хочу.	Якби	я	зміг	показати	без-
таланну	долю	життя	людського,	високую	його	душу,	тепле	серце,	
як	вони	є	у	мирі,—	то	б	моя	слава	була	і	моя	надія	справдилася…»

Панас	Мирний	мріяв	про	високе	мистецтво,	а	доводилося	си-
діти	 в	 канцелярії,	 займатися	нудною,	 немилою	роботою	 заради	
засобів	 для	 існування.	 «Серце	моє	 наливалось	 огнем,	 у	 грудях	
ходили	прибої	 гніву…	О,	 чим	я	 тобі	 відомщу,	 ти,	 кляте	життя,	
невільне,	підданське!	Чим	я	тобі	вимещу,	дурний	начальнику,	за	
твої	даремні	попріки,	за	твоє	огидне	 і	неправдиве	слово?	Нічим?	
Ні,	я	виставлю	тебе	на	показ	усьому	мирові,	твої	дурні	привички,	
твоє	насилування	чоловічої	совісті…»,—	читаємо	в	інших	щоден-
никових	записах	письменника.

Хто	ж	він,	Панас	Мирний?	Це	Панас	Якович	Рудченко,	який	
народився	1849	року	в	сім’ї	дрібного	чиновника	у	Миргороді,	що	на	
Полтавщині.	Батько	майбутнього	письменника,	Яків	Григорович,	
пройшов	усі	 нижчі	щаблі	 чиновництва	 і	 лише	під	кінець	життя	
ледь	дослужився	до	повітового	казначея.	Родина	Рудченків	була	ве-
ликою	—	четверо	синів	і	дочка.	Батькова	платня,	на	яку	в	основно-
му	жила	сім’я,	здавалася	мізерною.	Як	згадує	сам	Панас,	якби	не	
шматок	власної	землі,	«доводилося	б	сім’ї	й	голодувати…	Кожного	
треба	обути	й	одіти	та	й	хоч	про	невеличку	освіту	їх	потурбувати-
ся».	Але,	хоч	матеріальні	негаразди	були	відчутними,	батько	хотів	
бачити	дітей	освіченими,	а	синів,	крім	того,	чиновниками.

Навчався	Панас	 спершу	 в	Миргородському	 парафіяльному	
училищі,	а	згодом,	з	переїздом	батьків	до	Гадяча,—	в	повітовому	
училищі.	У	1862	році	 закінчив	його	 з	 похвальним	листом.	Хло-
пець	мріяв	про	гімназію,	університет,	але	на	заваді	стала	відсут-
ність	коштів.

У	14	років	Панас	поступає	на	службу	і	тягне	цю	важку	чинов-
ницьку	лямку	понад	півстоліття!	Він	 пройшов	шлях	 від	 канце-
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ляриста,	 помічника	 бухгалтера	 до	 дійсного	 статського	 радника	
в	губернському	казначействі,	що	дорівнювало	військовому	чинові	
генерала.

Майбутнього	 письменника	 завжди	 боляче	 вражала	 пове-
дінка	молодих	 чиновників	—	пияцтво,	моральна	 розбещеність,	
безкультур’я,	байдужість	до	громадських	справ.	Окрім	того	—	пи-
хате,	зверхнє	ставлення	до	простих	людей,	хабарництво.

—	 Чи	змінилися	службовці	нині?
Зовні	 життя	 Панаса	 Мирного	 проходило	 тихо,	 спокійно,	

без	 особливих	 подій.	Удень	—	 служба,	 увечері	—	 сім’я,	 а	 вно-
чі	—	улюблена	літературна	праця,	кипіння	пристрастей	і	думок.	
Ще	в	юності	 він	 склав	 для	 себе	план	літературної	 самоосвіти	—	
глибоке	знайомство	з	класикою,	сучасною	йому	літературою,	ви-
вчення	усної	народної	творчості.

—	 Наскільки,	на	ваш	погляд,	важливо	ще	в	юності	мати	чітку	
життєву	мету	й	програму	її	здійснення?

Оскільки	за	часів	Панаса	Мирного	українську	мову	було	забо-
ронено,	то	його	твори	під	псевдонімом	виходили	тільки	за	кордо-
ном.	Оповідання	«Лихий	попутав»,	нарис	«Подоріжжя	од	Полтави	
до	Гадячого»,	повість	«П’яниця».	Це	—	початок.	Панас	Мирний	
глибоко	 досліджує	 пореформлену	 дійсність,	 характери	простих	
людей,	 намагається	 зрозуміти	 психологію	 їхніх	 вчинків.	 Заду-
мує	великий	роман	«Хіба	ревуть	воли,	як	ясла	повні?»	і	починає	
роботу	над	ним.	Свій	твір	дає	почитати	братові	Івану	Білику.	Той	
радить	розширити	історичну	частину	й	сам	береться	її	дописати.	
Так	він	став	співавтором.

1876	року	в	Петербурзі	почали	друкувати	твір,	 але	в	цей	час	
вийшла	заборона	видання	книг	українською	мовою.	Роман	поба-
чив	світ	тільки	через	чотири	роки	у	Женеві	за	сприяння	М.	Дра-
гоманова.

У	1915	році,	на	своє	66-ліття,	П.	Я.	Рудченко	одержав	багато	
привітань.	Його	 вшановували	як	 талановитого	 і	 сумлінного,	 ви-
сокого	за	рангом	чиновника.	А	в	цей	час	полтавська	жандармерія	
розіслала	циркуляр	про	розшук	неблагонадійних	осіб,	серед	яких	
значився	і	Панас	Мирний.

Цікава	 історія	 привселюдного	 розкриття	 таємниці	 про	 те,	
хто	 ховався	 за	 псевдонімом	 Панас	 Мирний	 і	 був	 знаменитим	
українським	 письменником	 (сам	 Панас	 Якович	 вважав	 це	 не-
важливим,	 головне,	 як	 його	 твори	 прислужаться	 українському	
народові).

У	1890	році	Полтаву	відвідала	театральна	трупа	Садовського.	
Захоплений	 грою	Марії	 Заньковецької,	Панас	Мирний	підніс	 їй	
рукопис	своєї	драми	«Лимерівна»	з	присвятою.	Подаровану	п’єсу	
Марія	Костянтинівна	 зуміла	 провести	 за	 сприяння	 свого	 роди-
ча	Катеринича	 через	 театральну	цензуру,	 а	 в	жовтні	 1891	 року	
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	запросила	Панаса	Яковича	на	прем’єру	до	Курська.	Письменник	
через	службу	не	зміг	поїхати,	але	у	квітні	1892	року	він	таки	по-
бачив	свій	твір	на	сцені,	вже	в	Полтаві.	Лимерівну	грала	Занько-
вецька.	Вистава	пройшла	з	великим	успіхом.	Зворушений	митець,	
слухаючи	овації,	забув	про	свій	припис	не	розкривати	псевдоніма	
і	 під	 вигуки	 публіки:	 «Автора!	Автора!»	—	піднявся	 на	 сцену.	
Перед	 здивованими	очима	полтавців	 стояв	 багатьом	відомий	по-
лисілий,	 худий,	 «засмоктаний	 бомагами»,	 трохи	 зніяковілий	
і	 розчулений	колезький	радник	П.	Рудченко.	Заньковецька	над-
ягла	на	нього	 вінка	 (за	книгою	В.	Черкаського	«Панас	Мирний.	
Біографія».—	К.,	1973).

На	одній	із	літературних	субот	сорокарічний	Панас	познайо-
мився	з	учителькою	музики	Полтавського	інституту	шляхетних	
дівчат	 Олександрою	Щейдеман.	 Її	 обізнаність	 у	 літературі,	 му-
зиці	 разом	 із	 молодістю	 й	 гарними	 блакитними	 очима	 глибоко	
вразили	 його	 серце.	 Знаючи,	 що	 в	 Олександри	 є	 наречений,	
він	 усе-таки	 наважився	 добиватися	 її	 руки	 і	 серця…	 І	 переміг!	
У	листі	до	Панаса	Мирного	Олександра	Михайлівна	так	поясни-
ла	своє	почуття	до	нього:	«Твоє	добре	серце	в	поєднанні	з	глиби-
ною	твого	геніального	розуму	справляє	на	мене	приголомшуюче	
враження…	 і	 невже	 мені,	 грішниці,	 випало	 таке	 щастя	 і	 честь	
бути	твоєю	дружиною…»

У	Рудченків	було	четверо	синів,	яким	батько	заповідав	стати	
гідними	українцями.

Панас	Мирний	дуже	захоплювався	музикою,	народною	піснею.
Митця	не	стало	1920	року.	В	Полтаві	створений	літературно-

меморіальний	музей	Панаса	Мирного.	Твори	письменника	багато	
разів	перевидавалися,	перекладені	багатьма	мовами	світу.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Проблемне запитання до учнів.
—	 Біографія	Панаса	Мирного	дуже	індивідуальна,	неповторна	

чи,	може,	є	в	ній	те,	що	можна	наслідувати?

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Займи позицію».
—	 Ознайомившись	із	життєписом	Панаса	Мирного	я	зрозумів	

(зрозуміла),	що	героями	не	народжуються,	а	стають.

Так Не	визначився Ні

Vіі. доМашнє завдання

Знати	біографію	письменника,	прочитати	половину	(із	скоро-
ченого	тексту)	твору	«Хіба	ревуть	воли,	як	ясла	повні?».
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Урок № 8

Тема. Панас	 Мирний.	 «Хіба	 ревуть	 воли,	 як	 ясла	
пов	ні?»	—	 перший	 в	 українській	 літературі	
соціально-психологічний	роман.	Співавторство	
з	І.	Біликом.

Мета: допомогти	 учням	 зрозуміти	 зміст	 та	 ідейно-
художні	особливості	твору;	розвивати	навички	
самостійного	 опрацювання	 художніх	 текстів,	
визначення	 головних	 епізодів	 та	 характерних	
деталей,	 їх	коментування;	поглиблювати	здат-
ність	 висловлювати	 власну	 думку	 з	 приводу	
прочитаного;	 виховувати	 прагнення	жити	 за	
гуманістичними	принципами,	любов	до	худож-
ньої	літератури.

обладнання: портрет	 письменника,	 різні	 видання	 твору,	
ілюстрації	до	нього.

Теорія літератури: соціально-психологічний	роман.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«З	появою	романів	 і	 повістей	Панаса	Мирного	 в	 українську	

художню	прозу	ринула	повінь	народного	життя	з	усім	розмаїттям	
людських	характерів,	із	істинністю	народного	мислення,	з	надзви-
чайно	багатим	емоційним	світом	простих	людей»,—	писав	Олесь	
Гончар.	А	 як	же	 твори	Г.	Квітки-Основ’яненка,	Марка	Вовчка,	
Т.	Шевченка,	 І.	Нечуя-Левицького?	Хіба	 вони	 не	 «з	 народного	
життя»?	Чому	саме	так	була	визначена	роль	творів	Панаса	Мир-
ного,	 чому	його	 роман	 «Хіба	 ревуть	 воли,	 як	 ясла	 повні?»	 при-
вернув	таку	увагу	читачів	як	тогочасних,	так	 і	нинішніх?	Чому,	
врешті-решт,	він	має	таку	назву?	На	ці	та	багато	інших	питань	ми	
спробуємо	знайти	відповіді	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.

1)	Змалюйте	психологічний	портрет	Панаса	Мирного.

2)	Продовжіть	речення.
«Патріотизм,	 скромність,	 працьовитість	 і	 талановитість	—	

це	…»	(Визначальні	риси	Панаса	Мирного.)
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IV. ФорМУвання вМінь Та навичок

1. Виразне читання.
(Учні	виразно	читають	першу	сторінку	роману	(від	початку	до	

слів	«От	де	моя	праця…	вона	зробила	з	мене	чоловіка,	хазяїна!..»).)

2. Евристична бесіда.
—	 Чим	незвичайний	пейзаж	на	початку	роману?	(Вживається	

метафора	«спіє	хліборобська	доля»	та	ін.;	насичений	філософськи-
ми	роздумами	та	узагальненнями.)

—	 Про	що	свідчив	одяг	парубка?	Який	прийом	використовує	
автор?	 (Про	 вдачу	хазяїна;	 автор	 використовує	персоніфікацію.)

—	 Про	що	свідчить	така	портретна	деталь:	«дуже	палкий	по-
гляд,	бистрий,	як	блискавка»,	«хижа	туга».	(Про	непростий,	екс-
пресивний	характер.)

—	 Які	 риси	характеру	парубка	можна	назвати	 з	 первинного	
опису.	 (Любить	природу,	 хліборобську	працю,	 охайний,	працьо-
витий,	 чутливий	 до	 краси;	 гордий	 і	 сміливий;	 пережив	 важкі	
моменти.)

—	 Ваші	враження	від	роману.	Чого	ви	очікуєте	від	знайомства	
із	твором	Панаса	Мирного?

3. Слово вчителя.
З	 біографії	 письменника	 ви	 вже	 знаєте	 історію	 написання	

роману	 «Хіба	 ревуть	 воли,	 як	 ясла	 повні?».	Це	 результат	 спо-
стережень	 автора	 за	 тогочасною	пореформеною	 дійсністю,	 його	
роздумів	над	людською	природою,	психологією	вибору	людиною	
свого	життєвого	шляху.	Безпосереднім	поштовхом	 була	 історія	
про	розбійника	Василя	Гнидку,	яку	Панас	Мирний	почув	від	 ві-
зника,	їдучи	у	відрядження	з	Полтави	до	Гадяча.	Так	він	і	назвав	
нарис	«Подоріжжя	із	Полтави	до	Гадячого».	Пізніше	була	повість	
«Чіпка»,	а	потім	—	велике	соціально-психологічне	полотно	«Хіба	
ревуть	воли,	як	ясла	повні?».	Назва	афористична	й	символічна,	бо	
натякає	на	«голодну	волю»,	яку	одержали	кріпаки	після	реформи	
1861	року.

Співавтором	 твору	 був	 старший	 брат	Панаса	—	 Іван	Білик.	
Саме	йому	 довелося	 стати	першим	читачем	 і	 критиком,	 а	 потім	
ще	й	співавтором,	адже	він	описав	столітню	історію	села	Пісок	та	
панів	Польських.	Одне	із	його	зауважень,	наприклад,	було	таким:	
«Всяке	 суспільне	 явище,	 а	 в	 тому	числі	 і	 розбійництво,	має	 дві	
сторони:	 внутрішню	—	процес	морального	 падіння	 людини	—	
й	 зовнішню	—	 суспільну.	Так,	 по-моєму,	 ці	 дві	 сторони	 і	 треба	
розвивати».

Важким	був	шлях	роману	до	друку,	до	читача.	То	цензор	забув	
поставити	підпис,	то	видання	книг	українською	мовою	заборони-
ли	 взагалі.	Будучи	надрукованим	у	Женеві,	 роман	 одразу	ж	по-
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трапив	до	 списку	 забороненої	літератури	 і	йшов	на	 батьківщину	
підпільними,	нелегальними	шляхами.

Основні	 теми	 твору	—	це	життя	 різних	 суспільних	 верств:	
найбіднішого	 селянства,	 козацької	 старшини,	 кріпосників,	 чи-
новників	різних	рангів;	історія	перетворення	розумної,	енергійної	
та	здібної	людини	на	розбійника.	Ці	теми	суспільно	значимі,	со-
ціальні,	тому	й	роман	за	жанром	є	соціальним.	Крім	того,	він	ще	
й	 глибоко	психологічний,	 оскільки	 соціальні	процеси	 зображені	
не	самі	по	собі,	а	через	психологію	героїв,	їхні	думки,	прагнення,	
переживання.

Композиція	 роману	 складна,	 наявні	 кілька	 сюжетних	ліній,	
які	 переплітаються	між	 собою.	Академік	О.	 І.	Білецький	порів-
нював	композицію	роману	з	будинком	«із	багатьма	прибудовами,	
зробленими	неодночасно	і	не	за	строгим	планом».

4. Переказ тексту.
(Учні	переказують	основні	епізоди	 І–ІІ	частин	роману	 (в	 ско-

роченому	варіанті),	 коментують	 їх.	Слід	 звернути	увагу	на	 заго-
ловки,	пояснити	 їхню	роль	у	композиції	 твору,	 в	його	художній	
структурі.)

Частина і

і. Польова царівна.	 Чіпка	навесні	пішов	подивитися	на	свою	ниву	
й	познайомився	там	із	загадковою	дівчиною.	Вона	запала	йому	в	душу

іі. двужон. За	двадцять	років	до	кріпацької	волі	в	село	Піски	при-
йшов	невідомий	чоловік,	назвавшись	небожем	Карпа	Окуня.	Купив	
хатку	на	околиці	й	одружився	з	бідною	дівчиною	Мотрею.	Жили	тихо,	
мирно,	працювали,	та	Остапові	Хрущу	(так	він	себе	називав)	незабаром	
усе	це	набридло	і	він	покинув	сім’ю,	пішов	на	заробітки.	Незабаром	
з	Дону	прийшла	звістка,	що	Хрущ	—	це	не	Хрущ,	а	Вареник,	ще	й	жо-
натий.	Мотря	згоряла	від	сорому.	Остапа	віддали	в	солдати,	а	Мотря	
народила	у	важких	муках	сина	Нечипора

ііі. дитячі літа.	 Мотрю	цуралися	люди.	Жили	вони	з	матір’ю	й	сином	
дуже	бідно,	тяжко	працювали.	Баба	Оришка	доглядала	онука,	розпові-
дала	казки.	Однолітки	ж	не	приймали	хлопця,	називали	«байстрю-
ком».	Мати	часто	лаяла	й	била	Чіпку,	за	це	він	її	не	любив

IV. Жив-жив! Чіпка	12	років	жив	без	друзів,	ласки.	Тому	й	росло	
лихо	в	серці,	бажання	помсти.	Коли	його	здали	в	найми	до	багатія	Бо-
родая,	за	свою	образу	він	ледь	того	не	спалив.	Навесні	найняли	Чіпку	
до	діда	Уласа	пасти	овець.	Там	хлопець	подружився	із	сиротою	Гриць-
ком,	полюбив	діда.	Били	з	другом	горобців,	бо,	як	казали,	ці	птахи	ра-
діли	мукам	розп’ятого	Христа
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V. тайна-невтайна. Чіпці	подобалася	робота	в	діда.	Радість	і	матері	—	
дістала	в	спадщину	від	родича	шматок	землі.	Померла	баба	Оришка,	
і	це	стало	для	хлопця	справжнім	горем.	Дід	Улас	розповів	Чіпці	про	
його	батька,	і	той	задумав	помститися	панові

VI. дізнався. Прийшла	для	кріпаків	воля,	але	треба	було	одробити	ще	
два	роки.	Громада	відмовила	Чіпці,	не	взяла	пастухом,	чим	тяжко	обра-
зила.	Чіпка	став	працювати	на	своїй	землі,	завів	господарство.	На	своєму	
полі	зустрів	дівчину	Галю,	дочку	багатого	хуторянина,	й	закохався	в	неї

VII. Хазяїн. Грицько	пішов	на	заробітки,	тяжко	працював,	заробив	
грошей	і,	повернувшись	у	село,	купив	хату	й	землю.	Одружився	з	най-
мичкою	Христею,	зажили	вони	в	любові	та	злагоді.	«Отак	треба	на	сві-
ті	жити!»

Частина іі

VIII. січовик.	 Півтора	століття	тому	на	місці	великого	села	Піски	
були	хутірці.	Туди	приїхав	і	оселися	січовик	Мирін	Ґудзь.	Одружився	
з	дочкою	багатого	хуторянина	Мариною.	Народився	в	них	син	Іван.	
Мирінові	було	прикро,	що	занепадають	козацькі	традиції.	Син	став	
хліборобом,	не	мріяв	про	лицарство.	Одружився,	народилося	в	Івана	
троє	синів.	Дід	Мирін	найбільше	полюбив	онука	Максима,	який	пере-
йняв	його	козацький	дух

IX. Піски в неволі. Село	дісталося	панові	Польському.	Почалося	закрі-
пачення.	Мирін	швидко	зорієнтувався	і	роздобув	папери,	що	вони	із	си-
ном	—	вільні	козаки.	Селяни	побунтували	проти	закріпачення,	але	пан	
прислав	москалів	і	селяни	полякалися.	Потім	залишив	на	господарстві	
управителя	Лейбу.	Жид	відкрив	шинок,	і	піщани	потяглися	до	нього

X. Пани Польські.	 Минуло	десять	років.	Пан	помер,	а	його	дружина-
генеральша	приїхала	із	синами	жити	в	село.	Для	пані	збудували	па-
лац,	позносивши	селянські	хати.	З	кожним	днем	додавалися	утиски,	
зростала	неволя.	Поприїжджали	дочки	генеральші.	Їх	треба	було	утри-
мувати,	готувати	посаги	до	весілля.	Коли	дочки	повиходили	заміж,	
пані	завела	котів,	берегла	більше,	ніж	людей.	За	недогляд	жорстоко	
карала.	Як	пані	померла,	приїхав	старший	син.	Залицявся	до	дівчат-
кріпачок,	зваджував	їх,	а	потім	кидав	з	дитям.	Приїхав	ще	один	син	
генеральші,	поділили	батьківщину	й	стали	дерти	з	кріпаків	на	дві	ро-
дини.	Пан	Василь	Семенович	не	забув	дівчину	Уляну,	яку	звів	колись,	
узяв	сина	Івана	до	двору.	Це	й	був	майбутній	Чіпчин	батько.	У	панів	
Польських	разом	було	десять	дочок,	усіх	треба	прилаштувати.	Отже,	
розростався	панський	рід.	Це	був	«золотий	вік»	їхнього	панування,	
який	не	скінчився	й	після	реформи.	Василь	Семенович	став	предводи-
телем,	а	на	всіх	інших	значних	посадах	—	його	родичі

Продовження схеми
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XI. махамед.	 Онук	Миріна	Ґудзя	Максим	виріс	палким,	як	порох,	
сміливим,	як	голодний	вовк,	усіх	побивав,	над	усіма	верховодив	—	ді-
дової	вдачі.	Пив,	гуляв,	батьків	не	слухав.	Оддали	його	в	москалі

XII. У москалях.	 Погнали	рекрутів	у	Московщину,	і	ті	дуже	дивува-
лися	бідності	сіл,	багатству	міст,	тамтешнім	звичаям.	Максим	став	
і	в	казармі	заводієм:	взяли	його	старші	із	собою	«на	прокорм»:	ходили	
по	селах,	крали	й	продавали,	пили	й	з	начальством	ділилися.	Так	Мак-
сим	став	унтер-офіцером

XIII. максим — старшим.	 Як	став	старшим,	Максим	запишався,	але	
товариші	від	нього	відвернулися.	Тоді	почав	самотужки	вчитися	чита-
ти.	Під	час	заворушень	Максим	виявив	сміливість	у	бою,	його	нагоро-
дили	орденом	і	оставили	фельдфебелем.	Максим	покинув	пити,	став	
складати	гроші	й	одружився	з	Явдошкою	—	красивою,	але	злодійкува-
тою	дівчиною.	Через	десять	років	у	них	народилася	дочка	Галя.	Звіль-
нився	Максим	зі	служби,	повернувся	в	Піски,	збудував	собі	хутір

5. обмін враженнями щодо прочитаного.
(Учні	не	 тільки	 обмінюються	 враженнями,	 а	й	передбачають	

майбутні	події	твору.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Твір	Панаса	Мирного	“Хіба	ревуть	воли,	як	ясла	повні?”	здав-

ся	мені…»
«Мене	вразило	…»
«На	відміну	від	“Кайдашевої	сім’ї”	І.	Нечуя-Левицького,	твір	

Панаса	Мирного	…»

Vі. доМашнє завдання

Дочитати	твір	 (III–IV	частини	в	скороченому	варіанті),	вміти	
переказувати	й	коментувати	основні	епізоди,	давати	їм	оцінку.

Урок № 9
Тема. Панас	Мирний.	Роман	 «Хіба	 ревуть	 воли,	 як	

ясла	повні?».	Широта	представлення	народно-
го	життя.	Занепад	Нечипора	Варениченка:	від	
правдошукацтва	до	розбійництва,	втрати	люд-
ської	подоби.

Закінчення схеми
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Мета: допомогти	 учням	 глибше	 усвідомити	 ідейно-
художній	зміст	твору;	розвивати	навички	само-
стійного	 читання	художньої	 літератури,	 виді-
лення	 головного	 та	 деталей,	 їх	коментування,	
висловлювання	власних	суджень	та	оцінок;	ви-
ховувати	 вдумливе	 ставлення	 до	 ідей	 худож-
ньої	 літератури,	прагнення	до	 чесного	й	 спра-
ведливого	життя.

обладнання: портрет	 письменника,	 видання	 творів,	 ілюст-
рації	до	них.

Теорія літератури: художній	образ,	типове	та	екстремальне.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Існує	 думка,	що	 в	 людину	 від	 народження	 закладено	 все	—	

і	 добро,	 і	 зло.	Якщо	життя	 зруйнує	 духовні	цінності,	 орієнтири	
чесного,	справедливого	життя	—	переможе	зло.	Що	залежить	від	
генетичної	 спадщини,	що	 від	 суспільства,	 а	що	—	від	 самої	 лю-
дини,	спробуємо	розібратися	на	сьогоднішньому	уроці.	І	чи	мали	
рацію	радянські	літературознавці,	які	стверджували,	що	Чіпка	—	
бунтар,	протестант,	правдошукач,	якого	до	злочину	змусили	вда-
тися	соціальні	обставини.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Складання «сюжетного ланцюжка».
(Учні	 складають	«сюжетний	ланцюжок»	за	 ІІІ–IV	частинами	

роману,	коментують	основні	епізоди.)

Частина ііі

XIV–XV. нема землі! Восени	прийшов	з	Дону	чоловік	і	заявив,	що	
Чіпчина	земля	—	його.	За	рішенням	суду	землю	відібрали.	Чіпка	взяв	
п’ять	карбованців	і	пішов	у	Гетьманське	добиватися	правди.	Щоб	по-
вернути	землю,	треба	було	дати	хабаря	у	50	карбованців,	Чіпка	таких	
грошей	не	мав,	озлився	й	почав	пити

XVI. товариство.	 У	шинку	Чіпка	знайшов	друзів	—	Лушню,	Матню	
та	Пацюка,	колишніх	дворових	кріпаків,	які	не	звикли	до	важкої	хлі-
боробської	праці.	Були	вони	байстрюками,	панськими	синами	й	пови-
ростали	на	розбишак.	Чіпка	пропив	усе	господарство,	а	мати	пішла	
жити	до	сусідів
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XVII. сповідь і покута.	 Чіпка	пішов	до	Грицька,	щоб	продати	йому	
хліб,	бо	не	хотів	свою	працю	віддавати	шинкареві.	Вдома	була	лише	
дружина	Грицька	Христя.	Чіпка	позаздрив	сімейному	щастю	свого	
давнього	товариша.	Коли	прийшов	ще	раз,	його	запросили	обідати.	
Зворушений	Чіпка	став	сповідуватися	перед	Грицьком	і	Христею,	про-
сив	узяти	хліб	задарма,	щоб	не	пропити	його

XVIII. Перший ступінь.	 Мати	страждала	через	чутки	про	сина.	Хлоп-
ці	пропили	все	й	вирішили	пограбувати	пана

XIX. слизька дорога.	 Біля	комори	був	сторож,	і	Чіпка	змушений	був	
його	прибити.	Братчиків	посадили	в	холодну,	але,	не	довівши	провини,	
випустили.	З	того	часу	пішли	по	околицях	розбійницькі	напади	—	на	
голову,	на	писаря	та	інших

XX. на волі. Оголосили	волю.	Але	кріпакам	треба	було	відпрацювати	
два	роки.	Селяни	стали	домагатися,	щоб	їм	за	це	заплатили.	Пан	від-
мовився	платити	й	викликав	москалів.	Зчепилася	бійка.	Упав	дід	
Улас.	Чіпка	кинувся	на	допомогу,	а	його	товариші	втекли.	Хлопця	
вхопили	й	дуже	сильно	відшмагали

XXI. сон у руку. Побитому	Чіпці	наснився	сон	про	битого	ним	сторо-
жа,	зганьблену	матір,	забуту	Галю.	Прокинувшись,	став	плакати,	лая-
тися	й	молитися.	Товариші,	які	нагодилися,	посміялися	з	нього.	Потім	
стали	викручуватися,	пояснюючи,	чому	втекли.	Чіпка	повірив	їм	і	став	
говорити	про	кривду	та	помсту

XXII. наука не йде до бука.	 Чіпка	пішов	до	матері	й	вибачився.	На-
йнявся	на	роботу	й	завзято	працював.	Почав	відновлювати	разом	із	
матір’ю	господарство.	Потоваришували	знову	з	Грицьком	та	Христею.	
Вдень	працював,	а	вночі	десь	зникав.	А	в	краї	заговорили	про	лихих	
розбійників

Частина іV

XXIII. невзначай свої.	 Чіпка	вдень	завзято	працював,	а	ввечері	гай-
нув	у	поле,	зустрівся	з	друзями-розбійниками,	й	пішли	вони	«ловити	
рибу».	Потім	повернулися	до	хутора	Максима	Ґудзя	з	возами	награбо-
ваного.	Розповідали,	як	Чіпка	придушив	одного	чоловіка,	виручив	
Максима.	Явдоха	пригощала	братчиків.	І	раптом	вийшла	Галя,	задиви-
лася	на	Чіпку.	Після	вечері	поділили	гроші	та	лягли	спати.	Чіпка	вий-
шов	надвір.	І	тут	з’явилася	Галя.	Парубок	обняв	її,	зізнався	в	коханні.	
Коли	від’їжджали,	Галя	подарувала	Чіпці	кисет

Закінчення схеми
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XXIV. розбишацька дочка. Чіпка	прийшов	до	Галі.	Та,	сумуючи,	ска-
зала,	що	батько	віддає	її	заміж	за	москаля	Сидора.	Чіпка	запропонував	
їй	вийти	за	нього.	Галя	погодилася,	але	якщо	він	покине	розбійницьке	
ремесло,	бо	вона	хоче	жити	чесно

XXV. козак — не без щастя, дівка — не без долі. Чіпка	пішов	до	Си-
дора	й	дав	за	Галю	«відступне»

XXVI. на своїм добрі. Чіпка	заслав	старостів	до	Ґудзя.	Відбулися	
оглядини.	Свахи	не	сподобалися	одна	одній.	Зіграли	весілля.	Галя	при-
везла	великий	посаг.	У	Чіпчиній	хаті	стало	весело,	гарно	й	мирно.	
Галя	поважала	свекруху,	годила	чоловікові.	Дружили	з	Грицьковою	
сім’єю.	Чіпка	обновив	господарство,	став	їздити	по	ярмарках	скупову-
вати	полотно	й	перепродувати	його

XXVII. новий вік. Старий	пан	Василь	Семенович	Польський	помер,	
місце	предводителя	зайняв	його	слабовільний	син,	а	за	його	спиною	
управляв	усім	спритний	Шавкун.	Чіпку	стали	поважати	люди,	назвали	
його	своїм	представником	у	земстві

XXVIII. старе — та поновлене. На	Чіпку,	як	на	мужицького	пред-
ставника,	скоса	дивилися	в	управі.	Захотіли	його	позбутися.	Згадали	
давню	справу	про	вбивство	сторожа	й	вигнали	Варениченка	«по	
неблагонадёжности».	Чіпка	озлився	на	весь	рід	людський.	А	тут	тестя	
Максима	дуже	побили	під	час	його	нічного	«походу»,	і	він	помер

XXIX. лихо не мовчить.	 Явдоха	продала	хутір	і	перебралася	до	Чіп-
ки.	З	Мотрею	вони	не	мирилися,	почалися	лайки	та	сварки.	Чіпці	це	
набридло,	став	він	пиячити.	Спізнався	з	колишніми	товаришами.	Мо-
тря	лаяла	сина,	а	Явдоха	підохочувала.	Почав	знову	розбійничати

XXX. так оце та правда!	 Настала	зима.	Братчики	зібралися	в	Чіпки	
й	надумали	йти	на	хутір	Хоменків.	Повернулися	всі	в	крові.	Мотря	за-
голосила.	Раптом	почула	дитячий	голос.	Надворі	була	закривавлена	ді-
вчинка	в	одній	сорочці.	Сказала,	що	на	хутір	напали	розбишаки,	всіх	
побили	й	хату	запалили,	а	вона	випадково	врятувалася.	Мотря	заявила	
у	волость,	Чіпку	й	братчиків	заарештували.	Галя,	побачивши	таку	
«правду»	Чіпчину,	повісилася.	Восени	йшла	через	село	валка	катор-
жан.	Серед	них	був	і	Чіпка.	Мотрю	взяв	догодовувати	Грицько,	незаба-
ром	вона	й	померла.	А	безневинно	убитим	в	одну	ніч	«страшним	чоло-
віком»	насипано	високу	могилу	й	поставлено	хрест

Закінчення схеми
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IV. ФорМУвання вМінь Та навичок

1. Слово вчителя. Складання таблиці.
Панас	Мирний	та	 Іван	Білик	у	своєму	творі	відобразили	кар-

тини	 українського	 народного	життя.	 Заповніть	 таблицю	про	 зо-
бражене	в	романі.

суспільні, 
 історичні події Верстви населення суспільні явища

—	Кріпосництво
—	 реформа	1861	року
—	 «Голодна	воля»
—	 селянські	завору-
шення
—	 придушення	бунтів	
за	допомогою	армії

—	Пани-кріпосники
—	 пани	в	земстві,	предводи-
телі	дворянства
—	 чиновники	різних	рангів
—	 кріпаки
—	 козаки
—	 селяни
—	 москалі
—	 розбійники
—	 хуторяни
—	 жиди,	шинкарі

—	Історія	закрі-
пачення
—	 облаштуван-
ня	земств
—	 вибори
—	 землеустрій

2. Складання лінії-графіка.

Зобразіть	 за	 допомогою	ламаної	 лінії-графіка	 історію	життя		y
Чіпки	зі	злетами	та	падіннями.

П і д н е с е н н я

на	своєму	
господарстві	

н
ар

од
ж
ен

н
я
	

пияцтво	 пияцтво	

каяття

дитинство,	
знущання	
дітей,	бій-
ка	й	лайка	
матері	

знайомство	
з	Галею,	

одруження	

у	діда	Уласа	

лихі	то-
вариші	

нічна	
компанія	

відмова	
громади	

вибори	в	земство
господарювання	
на	своїй	землі	

вбивство	
сторожа	

виганяють	
із	гласних	

розбійництво	 вбивство	
на	хуторі

відби-
рають	
землю	

П а д і н н я

3. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Які	висновки	ви	можете	зробити,	склавши	цю	лінію-графік?	y
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О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 Чіпці	 не	щастило	 від	 самого	 народження,	 він	 наслідував	

негативні	гени.
—	 У	житті	Чіпки	були	люди	(баба	Оришка,	дід	Улас),	які	вчи-

ли	його	добра.
—	 Були	в	героя	злети	й	падіння.	У	Чіпки	підвищене	почуття	

справедливості,	але	він	не	може	реально	оцінювати	дійсність	(зем-
ля	їм	дісталася	теж	не	зовсім	справедливо;	Грицько,	такий	самий	
безземельний	сирота,	заробив	грошей	і	купив	землю).

—	 Те,	що	не	взяли	громадським	пастухом,	вигнали	із	земства,	
не	 є	 непереборними	життєвими	 обставинами,	 які	 дають	 право	
озлитися	на	весь	світ.

—	 І	в	злочинній	сім’ї	може	вирости	чесна,	справедлива	люди-
на,	як,	наприклад,	Галя.

—	 Багато	залежить	від	характеру	людини,	її	життєвого	вибо-
ру	й	здатності	розрізняти	добро	та	зло.

4. Проблемне запитання до учнів.
—	 Що,	на	ваш	погляд,	у	романі	можна	віднести	до	типового,	

а	що	до	екстремального?
(Типове:	життя	 покріпаченого	 селянства	 та	 «голодна	 воля»	

пореформеного	періоду,	порядки	в	армії;	тяга	селянина	до	землі,	
повага	до	хліба,	працьовитість.

Екстремальне:	 двожонство,	 розбійництво,	 вигнання	матері	
з	хати,	заява	матері	на	сина.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Я	думаю,	що	Чіпка	…»
«Мої	очікування	щодо	роману	…»
«Мене	вразило	…»

Vі. доМашнє завдання

Вміти	характеризувати	головного	героя,	висловлювати	власну	
думку	про	нього.

Урок № 10

Тема. Панас	Мирний.	«Хіба	ревуть	воли,	як	ясла	по-
вні?».	Жіночі	 образи,	 утвердження	народних	
поглядів	на	чесне,	 духовно	 здорове	життя	лю-
дини.	Художні	особливості	твору.
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Мета: допомогти	учням	усвідомити	ідеї,	проблемати-
ку	 твору,	 їх	 зв’язок	 із	 сучасністю,	 визначити	
рівень	 художньої	майстерності	 автора	 та	 зна-
чення	роману;	розвивати	навички	характерис-
тики	героїв,	засобів	їх	творення,	вміння	диску-
тувати	й	толерантно	відстоювати	власні	думки;	
виховувати	прагнення	до	чесного,	духовно	здо-
рового	життя,	естетичний	смак.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: художній	образ,	художні	 засоби,	пейзаж,	пор-
трет,	інтер’єр.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Відомий	 літературознавець	 С.	 Єфремов	 писав:	 «Два	 завдан-
ня	 поставлено	 в	 романі	 “Хіба	 ревуть	 воли,	 як	 ясла	 повні?”.	
Одне	 соціологічне	—	 картина	 загального	 розкладу	 й	 гнилизни,	
що	 викликає	 проти	 себе	 протест;	 і	 друге	 психологічне	—	 само-
го	 протестанта	 образ.	 І	 коли	 перше	 виконано,	 можна	 сказати,	
блискуче,	широким	 розмахом	 і	 сильною	майстерною	 рукою,	 то	
з	 другим	 не	 так	 щасливо	 вийшло:	 автор	 не	 знайшов	 відповід-
них	фарб	 і	 спинився	 з	 своїм	 образом	на	півдорозі.	Чіпка,	 добре	
задуманий	 і	 чітко	 заґрунтований	 на	 полотні	 до	 події,	що	 пере-
вернула	його	життя,—	далі	 виступає	 вже	якоюсь	 тінню,	 блідне	
і	 все	далі	одходить	од	живого	образу.

Проте	роман	“Хіба	ревуть	воли,	як	ясла	повні?”	—	явище	дуже	
визначне,	можна	сказати	—	надзвичайне	в	українському	письмен-
стві.	Широта	поодиноких	картин	і	всього	життя	докупи	зведеного,	
глибина	зачерку,	майстерна	рука	в	деталях,	ціла	галерея	живих,	
художньо	схоплених	і	яскраво	інтерпретованих	типів,	яких	іншо-
му	кому	стало	б	на	декілька	романів,	нарешті,	строгий	стиль	і	пре-
красна	мова	—	все	це	винесло	роман	на	височінь	нескороминущого	
літературного	з’явища».

Як	бачимо,	не	всі	науковці	одностайно	оцінюють	образи	рома-
ну,	художню	майстерність	 автора.	Розібратися	 в	цьому	питанні,	
а	також	з’ясувати	актуальність	проблем	ми	й	намагатимемося	на	
сьогоднішньому	 уроці.	Врешті-решт,	 спробуємо	 отримати	 задо-
волення	від	спостереження	за	гарним,	влучним	і	красивим	худож-
нім	словом.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Міні-диспут.

«Хто	ж	такий	Чіпка	—	новий	Робін	Гуд,	Кармелюк,	народний	
месник-правдошукач	чи	дикий	розбійник,	злочинець?»

2. дискутійне питання.

—	 Чи	згодні	ви	з	думкою	літературознавця	С.	Єфремова	щодо	
головного	героя	роману?

IV. сисТеМаТизація й Узагальнення вивченого МаТеріалУ

1. Завдання учням.

Визначте,	 які	 проблеми,	 порушені	 у	 творі	Панаса	Мирного,		y
є	тогочасними,	а	які	—	вічними.

тогочасні проблеми Вічні проблеми

Кріпацтво;
бідність	безземельних	селян;
свавілля	поміщиків;
позашлюбні	діти;
порядки	в	земстві

Злочин	і	кара;
кохання,	родинне	життя;
батьки	і	діти;
добро	і	зло;
«Пропаща	сила»;
життєвий	вибір

2. робота над характеристикою героїв.

1)	 Зробіть	порівняльну	характеристику	Чіпки	й	Грицька.

спільне

Безбатченки,	бідні,	жили	в	селі,	разом	працювали,	розважалися;	лю-
блять	землю,	хліборобську	працю;	хазяї,	здатні	кохати

Відмінне

Чіпка Грицько

Злий,	жорстокий,	рішучий,	сміли-
вий,	вболіває	за	громаду,	не	може	
реально	оцінити	життя,	не	має	
твердих	моральних	устоїв

Працьовитий,	наполегливий,	ціле-
спрямований,	пасивний	до	громад-
ського	життя;	живе	за	законами	
народної	моралі

2)	 Схарактеризуйте	Мотрю,	матір	Чіпки.
+ –

працьовита

мати  
Чіпки

необачна,	слабка

вболіває	за	сина немудра,	затуркана

справедлива злість	через	життєві	негаразди	
виміщала	на	дитині,	не	мала	із	си-

ном	душевного	контакту
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3. дискутійне питання.

—	 Як	 оцінювати	 вчинок	 матері	—	 донесення	 у	 волость	 на	
сина?

(Можна	з’ясувати,	застосувавши	інтерактивну	вправу	«Займи	
позицію».)

4. Евристична бесіда.

—	 Як	ви	думаєте,	чому	Галя,	«розбишацька	дочка»,	виросла	
чесною,	прагнула	позбутися	такого	життя?

—	 Що	привабило	Галю	в	Чіпці?
—	 Яку	умову	поставила	Галя	для	одруження	з	Чіпкою?
—	 Яких	помилок	припустилася	жінка	в	сімейних	стосунках?	

Чому?
—	 Чи	вірите	ви,	що	Галя	змогла	б	перевиховати	чоловіка?	Від-

повідь	аргументуйте.
—	 Як	ви	ставитеся	до	останнього	вчинку	Галі	—	самогубства?
—	 Порівняйте	Галю	і	Христю.	Що	в	них	спільне	та	відмінне?

5. Творче завдання.

Змалюйте	відповідно	до	народних	поглядів,	показаних	Пана-	y
сом	Мирним,	ідеал	української	жінки,	дружини	(у	селянсько-
му	стані).

О р і є н т о в н а 	 в і д п о в і д ь
—	 Красива,	здорова,	тоненька,	жвава.
—	 Роботяща,	вміла.
—	 Привітна	із	чоловіком,	родичами,	вміє	налагоджувати	сто-

сунки	в	сім’ї.
—	 Господиня,	добре	готує.
—	 Вміє	виховувати	дітей.
—	 Лагідна,	ніжна.
—	 Поважає	чоловіка,	догоджає	йому.
—	 Чесна	й	порядна.

6. Запитання до учнів.

—	 У	чому	актуальність	твору?

7. Слово вчителя.

Усі	 літературознавці	 відзначають	 багатство,	 красу,	 поетич-
ність	мови	роману	«Хіба	ревуть	воли,	як	ясла	повні?».

Наприклад,	 Т.	Федоренко	 пише:	 «Пейзажі	 у	 творах	Пана-
са	Мирного	мальовничі,	 вражають	 своєю	незрівнянною	красою	
і	 свідчать	 про	 дивовижну	 спостережливість	 та	 глибоку	 любов	
письменника	до	рідної	природи	Полтавщини.	У	 багатьох	місцях	
природа	 виступає	 як	 засіб	 контрасту	 в	 змалюванні	 пейзажних	
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картин	і	соціальної	дійсності,	інколи	—	як	паралель	до	психоло-
гічного	стану	героя».

Так,	картина	 вечора	після	жорстокої	 розправи	над	 селянами	
посилює	передачу	 горя	 та	несправедливості,	 яких	 зазнали	 селя-
ни:	 «Сонце	 закотилось	 за	 гору	червоно-червоно,	 немов	 обпилось	
тієї	крові,	що	була	пролита	за	день.	Село,	наморене	то	бійкою,	то	
дивовижею,	втихомирилось:	ніде	ні	крику,	ні	гуку.	Високі	стовпи	
диму	вилітали	з	верхів	у	небо	високо-високо,	наче	несли	туди	люд-
ські	сльози,	прокльони,	молитви».

Цікаві	у	Панаса	Мирного	портрети,	які	водночас	є	 і	засобами	
розкриття	внутрішнього	світу	героїв,	їхньої	психології.	Так,	зма-
льований	на	початку	 твору	портрет	Чіпки	 свідчить	 і	 про	націо-
нальність,	 і	 про	 станову	приналежність	 (український	 селянин),	
матеріальне	становище	 (небагатого	роду),	вік,	вдачу	й	навіть	на-
тякає	на	фінал	(хижий	погляд).

Часто	 змальований	портрет	 розкриває	й	 авторське	 ставлення	
до	героя.	Порівняйте:

—	 «Схилила	 вона	 сумно	 голову;	потекли	 гіркі	 сльози	 з	жов-
тих,	мутних	очей,	потекли	по	щоках,	по	 глибоких	рівчаках,	що	
літа	та	недоля	попроорювали	по	сухому	виду…».	(Мотря.)

—	 «Випрямилась	—	висока,	суха,	мура,	аж	зелена;	а	очі	—	як	
у	її	любимчиків	(котів)	—	жовті-жовті».	(Генеральша.)

Мова	роману	образна,	багата	художніми	засобами,	афористич-
на:	 «Життя	—	що	 стерняста	нива;	 не	пройдеш,	ноги	не	поколо-
вши»;	«На	людях	і	смерть	красна»;	«Дарованому	коневі	в	зуби	не	
дивляться»;	«Селянин	без	поля	—	старець	без	рук	і	без	ніг»;	«Дів-
чина,	як	перепілка»	та	багато	інших.

8. Завдання учням.
Наведіть	 приклади	 художніх	 засобів,	 які	 вам	 сподобалися,		y
запам’яталися,	які	вас	вразили	або	принесли	вам	естетичне	за-
доволення.	Обґрунтуйте	свою	думку,	зробіть	висновки.

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжить	речення.	y
«Твір	Панаса	Мирного	примусив	мене	замислитися	…»
«Незважаючи	 на	 думки	 деяких	 літературознавців,	 я	 вва-

жаю	…»
«Позбавлення	людини	життя	—	це	завжди	…»

Vі. доМашнє завдання

Підготуватися	до	тематичної	контрольної	роботи	«Вступ.	Твор-
чість	І.	Нечуя-Левицького	та	Панаса	Мирного».



51

Урок № 11

Тема. Контрольна робота.	 «Вступ.	Творчість	 І.	Не-
чуя-Левицького	та	Панаса	Мирного».*

Мета: актуалізувати	й	узагальнити	знання	учнів	із	ви-
вчених	тем;	виявити	рівень	знань,	умінь	та	на-
вичок	з	метою	їх	корекції;	розвивати	пам’ять,	
уміння	 складати	 зв’язні	 висловлювання,	фор-
мулювати	власні	думки,	 зіставляти	літератур-
ні	 явища,	 давати	 їм	 оцінку,	 узагальнювати;	
прищеплювати	 гуманні,	 моральні	 принципи,	
естетичний	смак.

обладнання: тестові	завдання	у	двох	варіантах.
Теорія літератури: національне	 і	 вселюдське,	 реалізм,	 роман-

тизм,	натуралізм,	 соціально-побутова	повість,	
повість-хроніка,	 засоби	 змалювання	комічно-
го,	соціально-психологічний	роман.

Хід уроку

I. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

ііі. основний зМісТ робоТи

1. інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання контрольної роботи.

Варіант і

По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 Через	що	наприкінці	твору	І.	Нечуя-Левицького	найчасті-

ше	сварилися	сім’ї	Карпа	й	Лавріна	Кайдашів?
А	 Переділ	земельного	наділу	в	полі;
Б	 поділ	волів	та	возів	з	батькової	спадщини;
В	 худобу,	що	лізла	в	шкоду,	за	грушу;	9
Г	 постійні	бійки	між	дітьми.

2.	 Чий	це	портрет:	«Низенька,	чорнява,	заквітчана	польови-
ми	квітами,	вона	й	трохи	не	була	схожа	на	селянок,	часто	
запечених	 сонцем,	 високих,	 дуже	 неповоротких	 дівчат.	
Маленька,	кругленька,	швидка	й	жвава,	одягнена	в	зелене	

*	 Тут	і	далі	учитель	також	може	використати	видання:	В.	В.	Паращич.	Україн-
ська	література.	10	клас:	Комплексний	зошит	для	контролю	знань.—	Х.:	Вид-
во	«Ранок»,	2010.
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убрання,	між	 високим	 зеленим	житом,—	вона	 здавалася	
русалкою»?
А	 Галі	 з	 роману	Панаса	Мирного	 «Хіба	 ревуть	 воли,	 як		9

ясла	повні?»;
Б	 Мелашки	з	повісті	«Кайдашева	сім’я»	І.	Нечуя-Левиць-

кого;
В	 Мотрі	 з	 повісті	 «Кайдашева	 сім’я»	 І.	Нечуя-Левиць-

кого;
Г	 Христі	з	роману	Панаса	Мирного	«Хіба	ревуть	воли,	як	

ясла	повні?».
3.	 Назвіть	основні	літературні	напрями	в	українській	літера-

турі	70–90-х	років	ХІХ	ст.
4.	 Продовжіть	речення.

«Соціально-психологічний	роман	—	це	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Зіставте	образи	старих	та	молодих	Кайдашів	із	«Кайдаше-

вої	сім’ї»	І.	Нечуя-Левицького.
6.	 Визначте	 спільне	в	художній	манері	 І.	Нечуя-Левицького	

і	Панаса	Мирного.

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Складіть	тези	на	тему	«Українська	ментальність,	наці-
ональний	характер,	народна	мораль	та	 етика	в	повісті	
“Кайдашева	сім’я”	І.	Нечуя-Левицького».

Б	 Напишіть	твір-роздум	«Хто	такий	Чіпка	—	правдошу-
кач	чи	злочинець?»	(за	романом	Панаса	Мирного	«Хіба	
ревуть	воли,	як	ясла	повні?»).

Варіант іі
По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 Після	чого	героїня	твору	І.	Нечуя-Левицького	Кайдашиха	

перестала	знущатися	з	Мелашки?
А	 Як	з	матір’ю	поговорив	Лаврін;
Б	 як	молодша	невістка	повернулася	з	Києва;	9
В	 як	Мелашка	народила	їй	онука;
Г	 як	її	попередили	батьки	Мелашки.

2.	 Чий	це	портрет:	«Дівчина	була	невелика	на	зріст,	але	рівна,	
як	 струна,	 гнучка,	 як	 тополя,	 гарна,	 як	 червона	калина,	
довгообраза,	повновида,	з	тонким	носиком.	Щоки	червоні-
ли,	як	червонобокі	яблучка,	губи	були	повні	та	червоні,	як	
калина»?
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А	 Галі	 з	 роману	Панаса	Мирного	 «Хіба	 ревуть	 воли,	 як	
ясла	повні?»;

Б	 Мелашки	з	повісті	«Кайдашева	сім’я»	І.	Нечуя-Левиць-	9
кого;

В	 Мотрі	 з	 повісті	 «Кайдашева	 сім’я»	 І.	Нечуя-Левиць-
кого;

Г	 Христі	з	роману	Панаса	Мирного	«Хіба	ревуть	воли,	як	
ясла	повні?».

3.	 Які	 українські	 періодичні	 видання	 були	 в	 70–90-х	 роках	
ХІХ	ст.?

4.	 Продовжіть	речення.
«Соціально-побутова	повість	—	це	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Зіставте	образи	Чіпки	й	Грицька	з	роману	Панаса	Мирного	

«Хіба	ревуть	воли,	як	ясла	повні?».
6.	 Визначте	відмінне	в	художній	манері	І.	Нечуя-Левицького	

і	Панаса	Мирного.

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Складіть	тези	до	теми	«Актуальність	повісті	“Кайдаше-
ва	сім’я”	І.	Нечуя-Левицького».

Б	 Напишіть	 твір-роздум	 «Проблема	життєвого	 вибору	
героїв	роману	“Хіба	ревуть	воли,	як	ясла	повні?”».

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

V. доМашнє завдання

індивідуальне завдання.	Підготувати	повідомлення	про	 «те-
атр	корифеїв».

Урок № 12

Тема. Іван	Карпенко-Карий.	Життєвий	 та	 творчий	
шлях.	 Багатогранність	 діяльності.	Жанрова	
різноманітність	творів.

Мета: ознайомити	учнів	із	життям	та	творчістю	видат-
ного	 драматурга,	 зацікавити	ними,	 спонукати	
до	 читання	 творів	 І.	Карпенка-Карого;	 розви-
вати	навички	підготовки	повідомлень,	 сприй-
няття	 інформації	 на	 слух	 та	 	висловлювання	
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власних	 суджень	про	неї;	 виховувати	почуття	
поваги	до	видатних	людей,	любов	до	художньої	
літератури,	театру.

обладнання: портрет	письменника,	 ілюстрації	 до	 біографії,	
виставка	творів,	відеозаписи	вистав.

Теорія літератури: жанри	драматичних	творів.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 Аналіз виконання контрольної роботи.

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Сьогодні	наша	розмова	піде	про	театр.	Г.	С.	Сковорода,	видат-

ний	український	філософ,	просвітитель	і	письменник,	говорив:
Світ	подібний	до	театру:	
Щоб	грати	в	нього	успішно	і	з	похвалою,	
Беруть	ролі	за	здібністю…

Як	 ставилися	 до	 театру	 і	 наскільки	 великою	була	його	 роль	
за	різних	часів,	можна	судити	з	таких	висловлювань	відомих	лю-
дей:	англійський	поет	і	драматург	В.	Шекспір	порівнював	життя	
з	 театром,	 німецький	письменник	Г.	 Гауптман	—	 із	 ланцюгом,	
англійський	лікар,	письменник	Г.	Браун	—	із	чистим	полум’ям,	
американський	критик,	видавець	—	зі	сходинами,	російський	пись-
менник	І.	Гончаров	—	з	боротьбою,	Леся	Українка	—	із	шаблею.

Одним	 із	 найвидатніших	 творців	 українського	 театру	 є	 Іван	
Карпенко-Карий	(Іван	Карпович	Тобілевич),	про	якого	І.	Франко	
сказав,	що	він	«був	одним	із	батьків	новочасного	українського	теа-
тру,	визначним	артистом,	та	при	тім	великим	драматургом,	якому	
рівного	не	має	наша	література…»	Тож	визначимо	й	свою	позицію	
в	оцінці	ролі	театру	й	видатного	драматурга	І.	Карпенка-Карого.

ііі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

IV. акТУалізація опорних знань Учнів

 Евристична бесіда.
—	 Пригадайте,	що	 ви	 знаєте	 про	 І.	Карпенка-Карого	 з	 8-го	

класу,	який	твір	письменника	читали?
—	 Хто	 такий	Герасим	Калитка,	 які	 людські	 вади	 він	 уособ-

лює?
—	 Чому	жанр	 твору	 «Сто	 тисяч»	 визначається	 як	 трагіко-

медія?
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—	 Чим	пояснити	творче	довголіття	(більше	100	років	на	сцені)	
п’єси	«Сто	тисяч»?

V. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.

—	 До	якого	явища	культури	можна	віднести	такі	означення:	
шкільний,	кріпосницький,	професійний?

(Це	етапи	становлення	українського	національного	театру.)
Про	 роль	 сім’ї	 Тобілевичів	 у	 розвитку	професійного	 україн-

ського	театру	М.	Рильський	написав	вірш.
три брати

Колись,	на	славу	Україні,	
Зродила	мати	трьох	синів.	
Дала	крилята	їм	орлині,	
Дала	їм	очі	соколині	
І	душі,	повні	мрій	і	снів…	
Садовський	славний!	Ти	між	нами	
Отой	орел,	і	в	слові	сім	
Чи	пізнає	себе	з	братами,	
Ширококрилими	орлами,	
Що	штуки	мир	скорився	їм?..	
Мов	той	орел	в	краю	блакиті,—	
В	просторі	штуки	чарівнім,—	
Ширяєш	ти	по	вільній	хаті,	
Підвладне	все	тобі	в	ті	миті,	
І	ти	живеш	життям	двійним…	
І	ось	брати	твої	з	тобою:	
Карпенко	старший	—	чарівник,	
Що	так	звабляє	всіх	нас	грою,

Що	надихає	й	вас	порою	
І	що	відкрив	нам	свій	тайник	
Подій	лукавства	і	зневаги,	
Подій	неправди	огидни 5х,	
Великодушних	діл	відваги	
І	нищих	духом	переваги	
Над	кодлом	сильних	і	грізни 5х!..	
А	слава	сцени	—	Саксаганський!..	
Кого	він	з	нас	не	чарував		
Чи	то	в	комедії	селянській,	
Чи	то	в	драмі	хуторянській,—	
Яких	він	типів	не	вдавав?..	
Живіть	на	славу	Україні,	
Чаруйте	скрізь	її	синів.	
І	славні	будете	в	родині,	
І	як	тепер,	при	сій	хвилині,	
Скрізь	привітають	трьох	братів!..

До	цього	додамо,	що	й	сестра	трьох	братів	Тобілевичів	Марія	
стала	талановитою	артисткою.

Отже,	що	це	за	родина,	яка	дала	Україні	чотирьох	відомих	лю-
дей	і	найвидатнішого	серед	них	—	Івана	Карпенка-Карого?

Іван	Карпович	Тобілевич	народився	 в	 селі	Арсенівка	Бобри-
нецького	повіту,	що	на	Херсонщині,	в	сім’ї	управителя	поміщиць-
кого	маєтку.	Мати	його	 була	 кріпачкою,	 яку	майбутній	 батько	
Івана	викупив	з	неволі,	а	потім	одружився	з	нею.

Дружина	 письменника	 розповідає,	що	 його	 батько	 й	 мати	
«знали	напам’ять	 багато	 віршів	 і	 пісень	Шевченка,	 і	 вони	 були	
першими	учителями	 своїх	 дітей,	 прищепивши	молодим	 серцям	
гарячу	любов	до	поета».	Мати,	Євдокія	Зінов’ївна,	ще	дівчиною	не	
раз	бачила	вистави	«Наталки	Полтавки»	у	виконанні	мандрівних	
труп	на	півдні	України.	Про	ці	вистави	вона	із	захопленням	розпо-
відала	своїм	дітям,	пробуджуючи	в	них	інтерес	до	театру.
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У	своєму	нарисі	«Южнорусский	народный	театр»	Іван	Тобіле-
вич	розповідав:	«На	початку	50-х	років,	я	дуже	добре	пам’ятаю,	
що	 гості,	 які	 бували	 у	мого	 батька,	 наспівували	 “Віють	 вітри”,	
“Видно	шляхи	полтавськії”,	 “Петруся”	 і	 часто	 цитували	фрази	
Шельменка	 і	Возного,	 а	матуся	моя,	яка	не	 вміла	читати,	 знала	
напам’ять	“Наталку	Полтавку”	—	скільки	ж	разів	вона	її	бачила	
на	сцені!»

Не	 випадково,	 з	 пошани	 до	матері	Микола	 і	Марія	 вибрали	
собі	 театральні	псевдоніми	Садовських	 (дівоче	прізвище	Євдокії	
Зінов’ївни),	а	Панас	—	псевдонім	Саксаганський,	на	честь	містеч-
ка	Саксагані,	звідки	мати	була	родом.

В	 одинадцять	 років	 Іван	Тобілевич	 вступив	 до	Бобринецької	
повітової	школи,	яку	закінчив	через	три	роки.	На	цьому	його	офі-
ційна	освіта	й	закінчилася	через	брак	коштів.	Довелося	йому	йти	
в	 14	 років	 працювати	 спочатку	писарчуком,	 потім	канцелярис-
том.	У	Бобринці	був	аматорський	театральний	гурток,	і	молодий	
Тобілевич	активно	включився	в	його	діяльність.

1865	року	повіт	було	переведено	до	Єлисаветграда.	Туди	пере-
їхав	 і	 Іван	Карпович,	одержавши	підвищення	до	столоначальни-
ка,	а	потім	до	секретаря	міської	поліції.	Служба	давала	засоби	для	
існування,	а	душа	належала	театрові	й	літературі.

Єлисаветград	став	театральним	осередком.	Туди	з	гастролями	
часто	 приїжджали	 відомі	 театральні	 трупи,	 радував	 виставами	
й	аматорський	гурток,	а	улюбленцем	публіки	був	Іван	Тобілевич.	
Він,	до	речі,	так	захопився	п’єсою	Т.	Шевченка	«Назар	Стодоля»,	
що	взяв	прізвище	героя	—	Карий	—	собі	за	псевдонім,	а	дітей	своїх	
назвав	Назаром	та	Галею.

Займався	 Іван	Карпович	 і	 громадською	роботою.	Як	свідчить	
С.	Тобілевич,	він	«написав	багато	 статей	 і	фейлетонів	у	місцевій	
пресі,	де	малював	живими	фарбами	злиденне	життя	міської	бідно-
ти,	всі	темні	її	сторони,	бідність,	хворобу,	темряву,	і	це	зворушу-
вало	найбайдужіших».	Іван	Карпович	брав	активну	участь	у	гурт-
ку	місцевої	різночинної	інтелігенції,	за	що	потім,	1883	року,	його	
звільнили	зі	служби	як	людину	політично	неблагонадійну.

І.	 Тобілевич	 вступив	 до	 трупи	М.	П.	Старицького	й	 нарешті	
зайнявся	улюбленою	справою.	1884	року	під	час	 гастролей	йому	
раптом	було	наказано	виїхати	 з	міста	через	 заборону	проживати	
в	Україні	й	у	великих	містах	Росії.	Довелося	Карпенкові-Карому	
як	 політичному	 засланцеві	 проживати	 у	м.	Новочеркаську	 під	
пильним	«гласним	наглядом»	поліції	—	з	допитами	та	обшуками	
й	висилками.	Щоб	заробити	на	прожиття,	він	змушений	був	пра-
цювати	в	кузні,	у	палітурній	майстерні.	Три	роки	заслання,	хоч	
і	важкі	для	драматурга,	не	минули	марно.	Тут	він	написав	п’єси	
«Безталанна»,	«Бондарівна»,	«Розумний	і	дурень»,	«Наймичка»,	
«Мартин	Боруля».	Ці	твори,	поряд	із	написаними	раніше	в	Єлиса-
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ветграді,	засвідчили	появу	в	українській	літературі	нового	талано-
витого	драматурга.

Уже	в	перших	своїх	п’єсах	І.	Карпенко-Карий	свідомо	уникав	
шаблонів,	 прокладав	нові	шляхи	 в	 українському	 драматичному	
мистецтві.

І.	 Франко	 писав:	 «Цензурна	 заборона,	 що	 не	 допускала	 на	
українську	 сцену	 інтелігентів	 і	 змушувала	 письменників	 обер-
татися	 виключно	 в	 селянській	 сфері,	 та	 заборона,	 що	 стількох	
українських	 драморобів	 звела	 на	 пусті	 шаблони,	 на	 пережову-
вання	 все	 тих	 самих	 мотивів	 кохання,	 співів,	 танців	 та	 пиття	
горілки,	 були	 для	 Івана	 Карповича	 принукою	 до	 заглиблення	
в	 душу	 народу,	 до	 зусильної	 обсервації	 найрізніших	 сторін	
народного	 життя,	 розкривала	 перед	 ним	 щораз	 інші,	 щораз	
ширші	 перспективи	 того	 життя	 і	 надавала	 кожній	 його	 драмі	
більший,	пекучий	 інтерес».

Незважаючи	 на	 цензурні	 утиски,	 деякі	 п’єси	 І.	 Карпенка-
Карого	почали	друкуватися	й	виставлятися	на	сцені,	завойовуючи	
широку	популярність.

У	 1887	 році	 драматургу	 дозволили	 залишити	Новочеркаськ	
і	 оселитися	на	хуторі	Надія	 біля	Єлисаветграда.	Повернувся	 він	
і	на	сцену.	Спочатку	брав	участь	у	трупі	Садовського,	а	потім	ра-
зом	 із	Саксаганським	очолив	окреме	театральне	товариство.	 Іно-
ді	 до	 товариства	приєднувались	Заньковецька,	Кропивницький,	
Садовський,	 і	 тоді	 ансамбль	 корифеїв	 вражав	 глядача	 високою	
майстерністю	 сценічного	 відтворення	 кращих	 п’єс	 української	
драматургії.

2. Повідомлення учня про «театр корифеїв».

3. Продовження слова вчителя.

Сам	Карпенко-Карий	виконував	ролі	Возного	(«Наталка	Пол-
тавка»),	Хоми	 («Ой	 не	 ходи,	 Грицю»),	 діда	мірошника	 («Най-
мичка»),	Мартина	Борулі	 («Мартин	Боруля»)	 та	 багатьох	 інших	
персонажів.	Ось	що	писала	московська	 газета	 «Театральные	из-
вестия»	під	час	гастролей	театру:

Его	перо	лишь	правдой	дышет,	
И	чужд	ему	совсем	шаблон…	
Он	так	же	славно	пьесы	пишет,	
Как	и	играет	славно	он!..

У	 відомому	 монолозі	 Івана	 Барильченка	 з	 п’єси	 «Суєта»	
І.	Карпенко-Карий	викладав	 свої	 власні	 думки	про	 завдання	 те-
атру	й	драматургії:	«Сцена	ж	—	мій	кумир,	театр	—	священний	
храм	для	мене!	Тільки	з	театру,	як	з	храму	крамарів,	треба	гнать	
і	фарс,	і	оперетку;	вони	—	позор	іскуства,	бо	смак	псують	і	тільки	
тішаться	пороком!	Геть	їх	з	театру!	Мітлою	слід	їх	замести.	В	театрі	
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грать	повинні	тільки	справжню	літературну	драму,	де		страждання	
душі	людської	тривожать	кам’яні	серця,	і,	кору	ледяну	байдужос-
ті	на	них	розбивши,	проводять	в	душу	слухача	жадання	правди,	
жадання	загального	добра,	а	пролитими	над	чужим	горем	сльоза-
ми	убілять	його	душу	паче	снігу!	Комедію	нам	дайте,	комедію,	що	
бичує	сатирою	страшною	всіх	 і	сміхом	через	сльози	сміється	над	
пороками	і	заставляє	людей,	мимо	їх	волі,	соромитись	своїх	лихих	
учинків!..	Служить	таким	широким	ідеалам	любо!»

І	 таким	 «широким	 ідеалам»	 драматург	 присвятив	 усе	 своє	
славне	творче	життя.

Одружений	 був	 з	Надією	Тарковською,	мав	 чотирьох	 дітей.	
На	честь	дружини	заклав	хутір	Надія.	Рано	повдовів.	Удруге	одру-
жився	зі	співачкою	трупи	Старицького	Софією	Дітковською.	В	осо-
бі	дружин	мав	щирих	і	вірних	друзів.	Про	Карпенка-Карого	напи-
сано	кілька	художніх	творів,	зокрема	«Дуби	шумлять»	І.	Пільчука.

І.	Карпенко-Карий	писав	на	різноманітні	теми,	використовую-
чи	й	різні	жанри	драматичних	творів:	трагікомедії	(«Сто	тисяч»,	
«Мартин	Боруля»),	 сатиричну	 комедію	 («Хазяїн»),	 соціально-
психологічну	 драму	 («Безталанна»),	 історичну	 трагедію	 («Сава	
Чалий»)	та	ін.

Помер	письменник	у	1907	році,	похований	біля	хутора	Надія,	
в	якому	1969	року	був	відкритий	його	літературно-меморіальний	
музей.

Vі. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Змалюйте	психологічний	портрет	драматурга.	y

працьови-
тий

таланови-
тий

сміливий
наполе-
гливий

артистич-
ний

і. карпенко-карий

активний	
громадянин-

патріот

творча	
натура

здатний	до	щирих	
і	ніжних	романтич-

них	почуттів

щирий,	
вразливий

Vіі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Найбільше	мене	вразило	…»
«І.	Карпенко-Карий	уявляється	мені	як	людина	…»
«Про	театр	я	думаю	…»
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Vіі. доМашнє завдання

Знати	 біографію	 І.	Карпенка-Карого,	 прочитати	п’єсу	 «Мар-
тин	Боруля».

індивідуальне завдання.	Підготувати	повідомлення	про	 твір	
Мольєра	«Міщанин-шляхтич».

Урок № 13

Тема. І.	Карпенко-Карий.	Трагікомедія	«Мартин	Бо-
руля»	і	її	більш	ніж	100-річне	життя	на	сцені.	
Дворянство	як	міф	про	краще	життя.

Мета: допомогти	 учням	 усвідомити	 зміст,	 ідейно-
художні	 особливості	 твору,	 його	 естетичну	
привабливість;	 розвивати	 навички	 читання,	
переказу	та	аналізу	драматичних	творів,	вмін-
ня	 висловлювати	 власні	 думки	 та	 враження;	
виховувати	повагу	до	театрального	мистецтва,	
прагнення	дотримуватися	пріоритету	загально-
людських	цінностей,	почуття	гумору.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: трагікомедія,	діалог,	монолог,	репліка,	ремарка.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Відомий	літературознавець	С.	Єфремов	писав	про	І.	Карпенка-

Карого,	що	 той	 «дав	 початки	 серйозної	 комедії,	 цінної	 і	 з	 гро-
мадського,	 і	 з	 художнього	 погляду,	 як	 галерея	 типів,	 як	 образ	
справжнього,	не	підсолодженого	життя,	перетвореного	глибоким	
і	дужим	талантом».	Один	із	таких	типів	—	Мартин	Боруля,	герой	
однойменної	 п’єси.	Боруля	прагне	 утвердити	 свою	людську	 гід-
ність,	забезпечити	гідне	майбутнє	своїм	дітям.	Який	спосіб	він	для	
цього	обирає	і	що	з	того	виходить	—	про	це	поговоримо	на	сьогод-
нішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. робота в парах.
(Учні	розповідають	одне	одному	біографію	І.	Карпенка-Карого,	

роблять	уточнення,	доповнення.)
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2. Евристична бесіда.
—	 Що	Іванові	Тобілевичу	дала	його	батьківська	сім’я?
—	 Про	що	свідчить	обраний	І.	Тобілевичем	літературний	псев-

донім,	псевдоніми	його	братів?
—	 Яким	ви	уявляєте	собі	І.	Карпенка-Карого	як	громадянина,	

людину,	сім’янина?
—	 Які	висновки	можна	зробити	з	того,	що	драматичні	твори	

І.	Карпенка-Карого	вирізняються	тематичною	та	жанровою	різно-
манітністю?

3. Літературна гра.
«Хто	останній	назве	професії	І.	Карпенка-Карого».
(Писар,	канцелярист,	 столоначальник,	 актор,	 драматург,	ко-

валь,	палітурник,	режисер-постановник	і	т.	ін.)

IV. ФорМУвання вМінь Та навичок

1. Слово вчителя.
У	мемуарній	літературі	 зазначено,	що	 сюжетною	канвою	для	

п’єси	І.	Карпенка-Карого	послужила	історія	про	домагання	дворян-
ських	прав,	яку	пережив	батько	письменника	—	Карпо	Адамович	
Тобілевич.	Він	теж	довго	товкся	по	судах,	доводячи	своє	дворянське	
походження.	Відшукав	 старі	пожовклі	папери,	 герб	роду,	 дістав	
грамоту	за	підписом	дванадцяти	дворян,	які	твердили,	що	той	вів	
«род	жизни,	свойственный	дворянам»,	але…	в	останню	мить	у	дво-
рянстві	відмовили.	В	частині	родових	паперів	стояло	не	Тобілевич,	
а	Тобелевич	 (у	комедії	Боруля	—	Беруля).	В	образі	персонажа	—	
молодого	канцеляриста	Степана	Борулі	—	помітні	деякі	автобіогра-
фічні	риси.	Однак	конкретні	життєві	факти,	власні	спостереження	
й	 переживання	Карпенко-Карий	 творчо	 узагальнив,	 показавши	
низку	типових	характерів	і	ситуацій,	освітлених	єдиною	ідеєю.

Подібний	мотив	простежується	в	комедії	Мольєра	«Міщанин-
шляхтич».

2. Повідомлення учня про твір Мольєра «Міщанин-шляхтич».

3. обмін враженнями щодо п’єси «Мартин Боруля», зачитування 
епізодів.

4. Переказ, складання «сюжетного ланцюжка» твору.

Повірений	Трандалєв	подає	документи	Борулі	на	дворянство	для	за-
твердження	в	Сенат

Боруля	хоче	подати	апеляцію	для	покарання	дворянина	Красовського,	
який	його	образив
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Трандалєв	радіє,	що	може	писати	позови	для	обох	сторін	і	заробляти	на	
цьому	гроші

Боруля	доручає	синові	Степану	привезти	з	города	жениха	для	дочки	
Марисі	—	губернського	секретаря	Націєвського

Марися	дивується	новим	порядкам,	що	заводить	батько,	й	думає	вийти	
заміж	за	Миколу

Степан	ламаною	мовою	розповідає	Миколі	про	те,	чим	він	займається	
на	службі

Мартин	заводить	у	себе	вдома	дворянські	порядки,	посилає	в	місто	за	
паничем	найкращих	коней	і	повозку

Боруля	відмовляє	сватам	від	Миколи,	говорячи,	що	вони	тепер	майже	
дворяни,	і	простий	хлопець	Марисі	не	пара

Мартин	умовляє	Палажку,	що	Марисі	краще	буде	вийти	за	секретаря-
регістратора,	і	посилає	дізнатися,	як	вживати	каву:	до	борщу	чи	на	ніч

Повертається	Омелько,	у	якого	в	місті	покрали	коней

Приїжджають	від	станового	й	повідомляють,	що	Красовський	наполя-
гає,	щоб	Борулю	виселили	з	його	землі,	яку	той	орендує

Боруля	забороняє	Марисі	прати,	робити	важку	роботу,	велить	сидіти	
як	панночка,	але	не	знає,	чим	її	зайняти

Марися	просить	батька	не	губити	її	й	віддати	за	Миколу,	з	котрим	вони	
любляться.	Боруля	не	хоче	й	слухати

Приїжджає	Націєвський.	Його	радо	вітають.	Вранці	він	розмовляє	
з	Марисею,	але	та	прямо	говорить,	що	любить	іншого	й	за	нього	не	піде

Мартин	і	Палажка	мріють	про	майбутнє	дочки,	про	онуків,	спереча-
ються,	кого	візьмуть	у	куми.	Націєвський	це	чує,	думає,	що	наречена	
вже	чекає	дитину,	й	тікає

Продовження схеми
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Гості	приходять	на	заручини,	а	жених	утік.	Мартин	кидається	за	ним	
у	погоню

Приїжджає	Степан,	якого	звільнили	зі	служби.	Мартин	захворів,	бо	
Красовський	хотів	його	виселити,	ледве	жінки	відпросилися.	Потім	
прийшла	«бумага»,	що	в	дворянстві	Борулі	відмовлено

Гервасій	та	всі	рідні	вмовляють	Борулю	відмовитися	від	думки	про	
дворянство.	Боруля	вирішує	спалити	всі	документи	й	дає	дозвіл	на	
одруження	Миколи	з	Марисею

5. Евристична бесіда.

—	 Навіщо	Мартину	Борулі	потрібне	було	дворянство,	адже	він	
чесний	трудівник,	заможна	людина?

—	 Як	ви	думаєте,	чи	додало	б	дворянство	щастя	Мартину	Бо-
рулі	та	його	родині?

—	 Хто	з	другорядних	героїв	твору	вам	запам’ятався	найбільше?
—	 Чому	твір	«Мартин	Боруля»	називають	трагікомедією?

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть	речення.	y
«Твір	І.	Карпенка-Карого	“Мартин	Боруля”	я	вважаю	…»
«Мені	найбільше	запам’яталося	…»
«Мене	вразило	…»

Vі. доМашнє завдання

Повторити	зміст	п’єси	«Мартин	Боруля»,	вміти	характеризу-
вати	героїв,	зробити	відповідні	виписки.

індивідуальне завдання.	Підготувати	 інсценівки	 за	 твором	
(можна	на	конкурс).

Урок № 14

Тема. І.	Карпенко-Карий.	 «Мартин	Боруля».	Психо-
логічна	переконливість	 і	 трагікомічне	 звучан-
ня	 образу	 головного	 героя.	 Засоби	 комічного	
у	творі,	художня	майстерність	автора	і	значен-
ня	творчості	драматурга.

Закінчення схеми
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Мета: допомогти	 учням	 усвідомити	 значення	 цін-
ностей,	що	 їх	 утверджує	письменник	 у	 творі,	
з’ясувати	засоби	творення	комічного,	визначи-
ти	 художню	майстерність	 драматурга;	 розви-
вати	творчі	здібності,	вміння	характеризувати	
образи,	аналізувати	роль	художніх	засобів,	ви-
словлювати	 власні	 судження;	 прищеплювати	
прагнення	до	виховання	в	собі	чесності,	поряд-
ності,	 працелюбності,	 почуття	 гумору,	 поваги	
до	рідної	мови.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: трагікомедія,	 засоби	 творення	комічного,	 ху-
дожній	образ,	художні	засоби.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Чому	Мартин	Боруля	так	прагнув	стати	дворянином?	Бо	вва-

жав,	що	йому	 і	 його	 дітям	 буде	краще	жити,	 усі	 поважатимуть	
його,	не	наважаться	називати	«хлопом»	і	«бидлом».	Чи	мав	він	ра-
цію?	Адже	дворянство	на	той	час	занепадало,	бідніло,	банкрутува-
ло	й,	врешті-решт,	зникало?	І	мав,	і	не	мав.	Якщо	асоціювати	дво-
рянство	з	культурою,	освітою,	наукою,	то	так.	Якщо	асоціювати	
з	умінням	організувати	власне	життя,	забезпечити	його	—	то	ні,	
без	користування	плодами	чужої	праці	йому	не	 вижити.	Можна	
жити	природним	життям,	кохати,	займатися	тим,	до	чого	лежить	
душа,	що	любиш	 і	 вмієш,	 а	можна	 все	 те	принести	 в	жертву	 за-
для	своєї	пихи,	амбіцій,	фальшивої	значущості,	заснованій	не	на	
особистих	позитивних	якостях,	а	на	становій	приналежності	(хоч	
поганенький,	але	дворянин!).

Над	цими	та	багатьма	іншими	проблемами	ми	поміркуємо	на	
сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. сисТеМаТизація Та Узагальнення вивченого

1. Літературний диктант.
1)	 На	 кого	Боруля	 образився	 й	 збирався	 подати	 апеляцію?	

(На	Красовського,	шляхтича.)
2)	 Чому	радів	 повірений	Трандалєв?	 (Що	може	 без	 клопоту	

мати	 гроші	 за	 повіренство,	 служити	 двом	 протилежним	
сторонам.)
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3)	 Як	Боруля	звелів	Марисі	називати	його	з	матір’ю?	(Папінь-
ка,	мамінька.)

4)	 Хто	такий	Микола?	(Коханий	Марисі.)
5)	 Ким	і	де	служив	Степан?	(Канцеляристом	у	земському	суді.)
6)	 Хто	кому	говорив:	«Слухай	старших,	виписуй	почерка,	за-

вчай	бумаги	напам’ять…	Трись,	трись	меж	людьми,	і	з	тебе	
будуть	люди!»	(Боруля	синові	Степану.)

7)	 Чому	Боруля	 відмовив	 сватам	 від	Миколи?	 (Бо	Микола	
дочці	не	пара,	простий	селянин.)

8)	 Що	трапилося	з	Омельком	у	місті?	(Обікрали.)
9)	 Чим	Марися	нагадує	Наталку	Полтавку?	 (Не	хоче	 заміж	

без	любові.)
10)	Через	що	посварилися	Боруля	 і	 його	 дружина	Палажка?	

(Через	майбутніх	кумів.)
11)	Чому	Націєвський	хотів	 одружитися	 з	Марисею,	 а	 потім	

утік?	(Хотів	багатого	посагу;	подумав,	що	Марися	вже	че-
кає	дитину.)

12)	Хто	і	з	якого	приводу	сказав:	«Чую,	як	мені	легко	робить-
ся,	наче	нова	душа	сюди	ввійшла,	а	стара,	дворянська,	по-
пелом	стала!»	(Боруля,	спаливши	папери	про	дворянство.)

2. Взаємоперевірка літературного диктанту.
(Здійснюється	в	парах	під	керівництвом	учителя;	кожна	пра-

вильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)

3. Слово вчителя.
Один	 із	методистів,	 дослідників	 літератури,	Н.	Думанський	

склав	«формулу»	життєпису	комедійного	героя.	Спробуємо	й	ми	
за	цією	формулою	схарактеризувати	образ	Мартина	Борулі,	героя	
однойменного	 твору	 І.	 Карпенка-Карого,	 враховуючи	 поки	що	
лише	комедійний	бік	його	характеру.

4. дослідження-спостереження.

Фази Цитати

«Докомедійна»	фаза;	
свідчення	про	те,	
яким	герой	був	рані-
ше

Гервасій	говорить	про	Борулю:	«Я	тебе,	Марти-
не,	не	пізнаю…	був	чоловік,	як	і	всі	люди,	тепер	
же…».	І	Омелько	засвідчує:	«…Поки	був	чоловік,	
і	не	вередував,	а	як…»	Мартин	Боруля	раніше	
«був	чоловік,	як	і	всі	люди»,	тобто	був	не	таким,	
яким	бачимо	його	в	комедії

Фаза	фантазії,	або	
ідея-фікс	(в	один	
прекрасний	день	ге-
роя	комедії	«осіняє»	
незвичайна	ідея).	
Це	ж	і	мета,	але

Фантазія	Мартина	Борулі	в	тому,	що	він	«уро-
дзоний	шляхтич,	записаний	во	2-ю	часть	дво-
рянської	родової	книги».	Але	цей	факт	якось	за-
терся,	загубився,	то	його	треба	поновити,	
довести,	підтвердити.	Тому	Боруля	і	став	на	
«таку	лінію».	Він	навіть	знайшов	(купив?)	
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Фази Цитати

нереальна,	помилко-
ва,	нездійсненна

12	свідків,	які	підтвердили,	«що	весь	рід	Боруль	
завше	вів	род	жизні,	свойственний	дворянам…»

Фаза	зустрічі Боруля	зустрічається	з	Красовським,	у	якого	орен-
дує	землю	і	якому	платить	«чинш».	Той	називає	
його	«бидлом»,	«хлопом»,	ображає.	Герой	не	може	
відповісти	«на	рівних,	бо	дійсно	належить	до	ниж-
чого	від	дворянства	селянського	стану»

Фаза	досягнення	
мети.	Пізнання	і	ді-
яння

Процес	досягнення	мети	героєм	—	це	його	взає-
модія	з	навколишнім,	з	обставинами.	Він	за-
вжди	є	інтенсивним,	поверховим	і	помилковим.	
Герой	часто	одержує	звістку	або	дуже	хоче	одер-
жати.	Мартин	Боруля	наказує	Омелькові:	
«Звістку,	звістку,	звістку	щоб	подав	вперед	—	
гость	важний	приїде!»	Герой	комедії	часто	здій-
снює	пізнавальні	дії,	про	все	розпитує.	Боруля	
питає	про	жениха	для	Марисі:	«А	він	же	сам	має	
який	чин	чи	так	ще	—	канцелярист?»	«Йому	
Марися	уподобалась?»	«А	що	то	за	штука	ісхо-
дяща?»	Дуже	цікавить	його,	коли	«кофій»	пода-
ють	—	чи	«до	борщу»	чи	«на	ніч»?	Звичайно,	ге-
рой	помиляється	як	у	виборі	мети	і	шляхів	її	
досягнення,	так	і	в	пізнанні	об’єкта.	Ще	Аристо-
тель	писав,	що	«смішне	—	це	якась	помилка».	
Герой	комедії	ні	в	що	не	вникає	глибоко,	він	усе	
сприймає	на	віру.	Самоорганізацією	Боруля	за-
ймається,	щоб	виглядати	якнайкраще	для	ін-
ших	або	щоб	взагалі	утвердитись	у	новому	спо-
собі	життя,	коли	це	було	його	метою.	Мартин	
Боруля	намагається	змінити	стиль	свого	життя:	
Марусю	змушує	сісти	за	п’яльця	(«панське»	за-
няття),	від	дітей	вимагає	звертатися	до	себе	та	
дружини	«папінька»,	«мамінька»,	від	найми-
тів	—	величати	сина	паничем,	а	себе	—	паном,	
«заводить»	чай	і	«кофій»,	намагається	«дочку	
пристроїть	за	благородного	чоловіка»,	бо	він	те-
пер	«на	такій	лінії»

Фаза	торжества Для	комедійного	героя	дуже	характерними	є	дії-
реакції,	зокрема	вираження	радості,	торжества.	
Будь-яка	зміна	ситуації,	досягнення	аби	чогось	
незначного,	але	бажаного	дуже	тішить	героя,	
і	він	відразу	ж	виражає	свою	радість
М а р т и н.	Він…	Жених!..	(До дверей)	Душко!	
Палазю!	Приїхав!	Жених	приїхав!	Одягайтесь	
мерщій!	А	Господи,	аж	серце	забилось!	При-
йнять	треба	на	славу…

Продовження таблиці
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Фаза	прозріння.	
Фаза	самобичування

Прозріння	героя	настає	раптово	і	несподівано.	
Впевненість	у	тому,	що	мета	досягнута,	була	по-
милковою.	Радість	змінюється	відчаєм	(або	на-
впаки).	Герой	розуміє	свою	помилку,	як	розуміє	
й	те,	що	у	всьому	винен	сам.
«Я	вже	й	сам	не	знаю,	хто	я:	чи	Боруля,	чи	Беру-
ля…	Жаль	живий	бере	за	серце…»	«Все	згоріло,	
і	мов	стара	моя	душа	на	тім	огні	згоріла!..	Чую,	
як	мені	легко	робиться,	наче	нова	душа	сюди	
ввійшла,	а	стара,	дворянська,	попелом	стала»

5. Проблемне запитання до учнів.

—	 У	 чому	 трагедійність	 образу	 Мартина	 Борулі?	 (Дійсно	
існували	 «нижчі»	 й	 «вищі»	 стани	 в	 суспільстві;	 одні	 люди	 ви-
вищувалися	 над	 іншими,	 не	 маючи	 ніяких	 особистих	 заслуг;	
Боруля	 зазнав	 приниження,	 прагнув	 зберегти	 свою	 гідність	
і	забезпечити	гідне	життя	дітям	відповідно	до	власних	уявлень,	
які	 виявилися	 хибними,	 бо	 йшли	 «проти	 природи»	 й	 проти	
волі	його	ж	дітей,	навіть	морально	калічили	їх,	як,	наприклад,	
Степана.)

6. робота в групах.

Складіть	 характеристики	 образів	Марисі,	 Степана,	Миколи,		y
Омелька,	 чиновника	 Трандалєва,	 підтвердивши	 свої	 думки	
цитатами	з	тексту.

7. Пошуково-дослідницьке завдання.

Визначте	засоби	комічного	в	п’єсі.	y
(Комічні	характери,	ситуації,	мова	персонажів,	фразеологізми	

«личить,	як	корові	сідло»,	«муха	вкусила»	та	ін.;	гра	слів:	«А	мій	
був	підкоморій!	Мартин.	Твій	під	коморою	тільки	сидів,	то	 інша	
жеч…»	і	т.	ін.)

8. Творче завдання.

Опишіть	ситуацію	з	нинішнього	часу,	яка	б	нагадувала	історію		y
Мартина	Борулі.
(Наприклад,	неосвічена,	але	багата	людина	вдає	із	себе	знавця	

мистецтва	й	скуповує	картини,	книги	«для	моди»	і	т.	ін.)

9. конкурс інсценівок.

(Учні	показують	інсценівки,	підготовлені	за	твором.)

Закінчення таблиці
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іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Найцікавішим	мені	здалося	те,	що	…»
«Я	думаю,	що	справа	не	в	тому,	до	якого	соціального	стану	на-

лежиш,	а	в	тому	…»
«Трагікомедія	“Мартин	Боруля”	для	мене	—	…»

V. доМашнє завдання

Вміти	характеризувати	 образи	п’єси,	 художню	майстерність	
автора;	 скласти	 тези	 до	 теми	 «Значення	 творчості	 І.	Карпенка-
Карого».	Підготуватися	до	бесіди	з	позакласного	читання:	прочи-
тати	п’єсу	І.	Карпенка-Карого	«Хазяїн».

індивідуальне завдання.	Підготувати	інсценівки	(або	моноло-
ги)	«скупих»	—	персонажів	світової	літератури;	вміти	характери-
зувати	героїв.

Уроки № 15–16

Тема. Позакласне читання.	І.	Карпенко-Карий.	«Ха-
зяїн».

Мета: розширити	 читацькі	 інтереси	 та	 вподобання	
учнів,	 допомогти	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст	 твору;	 розвивати	 навички	 самостійного	
читання,	 порівняння	 творів,	 виділення	 голов-
ного	та	його	коментування,	висловлення	влас-
них	суджень;	виховувати	любов	до	літератури,	
прагнення	до	чесного	й	гідного	життя.

обладнання: читацькі	щоденники,	 портрет	 письменника,	
видання	твору,	ілюстрації	до	нього.

Теорія літератури: анотація,	відгук	про	книгу,	сатирична	комедія.

Хід урокіВ

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Судити	 про	 письменника	 за	 одним	 його	 твором,	 звичайно,	

можна,	 але	це	 буде	 далеко	не	повне	 уявлення.	Тому	 самостійно	
прочитана	 п’єса	 І.	Карпенка-Карого	 «Хазяїн»	 допоможе	краще	
пізнати	 особливості	 творчості	 великого	 драматурга,	 її	 значення	
для	 розвитку	 як	 української,	 так	 і	 світової	 драматургії,	 дасть	
яскравішу	картину	тогочасних	суспільних	умов,	адже	вони	є	схо-
жими	з	нинішніми.
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За	 твердженням	 акторів	 театру,	 зіграти	 на	 сцені	 героя,	що	
страждає,	плаче,	як	не	парадоксально,	легше,	ніж	героя,	котрий	
щиро	радіє	 й	 сміється.	Те	ж	 саме	 і	 в	 літературі:	 плачу	набагато	
більше,	ніж	сміху;	тому	написати	комедію	може	лише	справжній	
майстер	художнього	слова,	яким	і	є	І.	Карпенко-Карий.

іі. оголошення ТеМи й МеТи Уроків

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Евристична бесіда.
—	 У	якій	із	відомих	вам	п’єс,	крім	«Хазяїна»,	є	другорядний	

герой	Пузир?	(«Сто	тисяч».	Саме	до	Пузиря	їздив	Роман	дивитися	
на	наречену,	 а	Калитка	мріяв,	щоб	Пузир	йому	позаздрив,	коли	
він	розбагатіє.)

—	 Яке	 у	 вас	 враження	 від	 п’єси	 «Хазяїн»?	Чого	 в	 ній	 біль-
ше	—	смішного	чи	сумного,	навіть	трагічного?	Які	засоби	коміч-
ного	переважають	—	гумор,	сатира,	сарказм,	іронія?

—	 Що	нового	 вніс	 у	 драматургію	 І.	Карпенко-Карий,	 у	 чому	
його	новаторство?	 (Порівняйте	 з	раніше	вивченими	драматични-
ми	 творами	—	«Наталка	Полтавка»	 І.	Котляревського,	 «Назар	
Стодоля»	Т.	Шевченка	та	ін.)

2. коментар-доповнення вчителя.
У	 своїй	 праці	 про	Карпенка-Карого	 І.	Франко	 зазначає,	що	

цензурна	заборона	не	допускала	на	українську	сцену	інтелігентів	
і	 змушувала	 письменника	 «обертатись	 виключно	 в	 селянській	
сфері»,	що	спонукало	його	до	заглиблення	в	душу	народу,	до	спо-
стереження	 найрізноманітніших	 сторін	 народного	життя	 і	 тим	
самим	надавало	кожній	його	 драмі	живого	 інтересу.	Карпенко-
Карий,	 розвиваючи	 традиції	 європейської	 і	 світової	 драматургії,	
створив	 новий	 тип	 соціальної	 п’єси	—	 «без	щасливого	 кінця»	
і	 суто	позитивного	 героя	 («Сава	Чалий»,	«Хазяїн»,	«Мартин	Бо-
руля»	та	ін.).	Він	знайшов	своєрідний	аспект	художнього	аналізу	
соціальних	явищ.

Новаторство	драматурга	виявилося	і	в	композиційній	побудові	
п’єс.	Сюжет	розвивається	навколо	одного	персонажа,	а	його	ото-
чення	 (ті,	 хто	йому	протистоять	 і	 ті,	 хто	підтримує)	 змальовано	
контрастно,	що	дає	 змогу	яскравіше	виявити	 сутність	 головного	
героя	і	побачити	крізь	нього	епоху,	суспільні	шари.

IV. основний зМісТ робоТи

1. колективна робота.
Пригадати	зміст	п’єси	«Хазяїн»	за	цитатами,	коротко	проко-	y
ментувавши	їх.
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«Нового	купувать	не	хоче,	а	від	цього	халата	і	від	кожуха	пові-
тря	смердить!	Он,	як	люди	багатіють:	учіться!»	(Феноген.)	«Дурно	
ніхто	нічого	не	робе:	ви	для	мене,	я	для	вас…	ви	найближчий	до	
хазяїна	 чоловік.»	 (Зеленський	 до	Феногена.)	 «Якби	 не	 давали,	
то	я	б	 і	не	брав!	А	коли	дають	—	бери!	 I	 сам	хазяїн	наш	всіх	на-
учає:	 з	 усього,	 каже,	 треба	 користь	 витягать,	 хоч	 би	 й	 зубами	
прийшлося	тягнуть	—	тягни!	Так	він	робив	і	так	робить	від	юних	
літ,	а	тепер	має	мільйони!»	 (Феноген.)	«З	миру	по	нитці	—	голо-
му	 сорочка.»	 (Пузир.)	 «Так	 буде,	 як	 я	 хочу.»	 (Пузир.)	 «Не	моє	
ремесло!	Я	цього	 діла	не	 знаю,	 а	коли	не	 знаєш	броду	—	не	лізь	
прожогом	в	воду!»	 (Пузир	Золотницькому	щодо	побудови	цукро-
вого	 заводу.)	 «Голодних	 буде	 тим	 більше,	 чим	 більше	 голодним	
помагать.»	 (Пузир.)	 «Чудні	люди!	Голодних	 годуй,	хворих	лічи,	
школи	заводь,	пам’ятники	якісь	став!..	Повигадують	собі	ярма	на	
шию	і	носяться	з	ними,	а	вони	їх	муляють,	а	вони	їм	кишені	про-
дирають.»	 (Пузир.)	 «Не	криюсь.	Природжений	хохол.»	 (Пузир.)	
«А	Котляревський	мені	без	надобності.»	(Пузир.)	«Такий	хазяїн…	
а	 говориш,	 як	 дикий,	 неосвічений	 мужик…»	 (Золотницький.)	
«До	земських	діл	тобі	нема	діла,	луччих	людей	свого	краю	ти	не	
знаєш…	—	я	соромлюсь	сидіти	поруч	з	тобою	за	столом!»	(Золот-
ницький.)	«Ах	ти	нещасна,	безродна	хмара!	 I	прожене	тебе	вітер	
над	рідною	 землею	 і	 розвіє…»	 (Золотницький.)	 «Та	 вже	для	 вас:	
і	поїду,	і	пошлю!	Не	робіть	же	мені	безчестя!»	(Пузир	Золотниць-
кому.)	 «Ліхтаренко	 таки	дуже	 вигадує	на	хлібові.	По	 відомості,	
певно,	показує	чистий,	а	дає	—	бач	який…	такий	хліб	можно	да-
вать	 тільки	 з	першого	 сентября,	 як	 обробимось…	Розтривожили	
мені	дитину!..»	(Пузир.)	«Нема	вже	у	мене	того	духу,	що	колись…	
Перше	йшов	за	баришами	наосліп,	штурмом	кришив	направо	і	на-
ліво,	 плював	на	 все	 і	 знать	не	хотів	 людського	поговору…	Люди	
знають	про	мене	більше,	ніж	я	думаю…	Натурально:	то	з	степу	не	
вилазив,	 а	 тепер	почав	між	люди	 виходить,	 і	 треба	 оглядатись:	
що	люди	скажуть.	I	без	людей	погано,	 і	з	людьми	погано…»	(Пу-
зир.)	«Я	не	візьму	по-дурному,	а	перше	зроблю	хазяїнові	користь,	
а	потім	себе	не	забуду…	брать,	де	дають	і	де	можна,	а	на	менших	
звертать!»	(Ліхтаренко.)	«Я	так	роблю:	щоб	все	те,	що	є	в	хазяїна,	
було	ціле	 і	щоб	мені	 була	користь.	Це	комерчеський	 гендель!..»	
(Ліхтаренко.)	 «…Я	на	 степах	у	Гоголя	не	 бував.»	 (Пузир.)	 «Тер-
піть	не	можу	цієї	бідноти.	Як	побачу	старця,	то,	здається,	тікав	би	
від	нього	 скільки	 сили.»	 (Пузир.)	 «…От	 спасибі	йому,	це	 велика	
честь	 для	мене.»	 (Пузир	про	Золотницького.)	 «Унадився	до	нас,	
як	свиня	в	моркву.»	(Пузир	про	Калиновича.)	«Вівці	і	буряки	—	
символи	хазяйства!	Оригінальний	 смак.»	 (Золотницький	про	ха-
лат.)	 «Я	 сам	любив	 і	 люблю	 спів.	У	мене	 був	 чабан…»	 (Пузир.)	
«Пора	вже	тобі	шукати	того,	чого	у	тебе	бракує.»	(Золотницький.)	
«Ви	 з	Чоботенком	 зостанетесь	 на	 віки	 чабанами	 та	 буряковими	
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генералами…»	 (Золотницький.)	«Я…	шукаю,	де	 б	 більше	купити	
землі,	бо	скільки	б	чоловік	не	мав	—	все	бракує.»	(Пузир.)	«Дика,	
страшна	сила…»	(Золотницький	про	Пузиря.)

2. Завдання учням.

Зачитайте	різнопланові	відгуки	літературознавців	та	письмен-	y
ників	про	твір	І.	Карпенка-Карого.	З’ясуйте,	з	якими	з	них	ви	
погоджуєтеся,	а	з	якими	—	ні.	Чому?

Відгуки письменників та літературознавців про твір

Комедія	ця	дуже	серйозна,	і	я	боюся,	що	буде	скучна	для	пу-
бліки,	котра	від	комедії	жде	тільки	сміху.	«Хазяїн»	же	зла	сатира	
на	чоловічу	любов	до	стяжання,	без	жодної	іншої	мети.	Стяжання	
для	стяжання!	Побачимо,	як-то	вона	піде.

<…>
«Хазяїн»	пройшов	з	великим	успіхом.	Всім	дуже	подобається.	

Ніхто,	навіть	самі	сильні	критики,	не	находить	великих	недочо-
тів,	крім	деяких	дрібниць,	на	котрі	не	варт	було	б	звертать	уваги,	
але	я	і	ті	дрібниці	поправив.	Я	сам	бачу,	що	це	найкраща	моя	ко-
медія…

І. Карпенко-Карий

I.	Карпенко-Карий	у	своїй	комедії	«Хазяїн»	відтворив	«гран-
діозну	 по	 своїм	 замислам	 і	 по	 майже	 бездоганнім	 обробленню	
картину	великого	промисловця	і	глитая	з	селян	з	його	могутніми	
впливами	 і	 чисто	 селянською	 вдачею…	Майстерна	 драматична	
техніка	надає	тій	драмі	велику	сценічну	вартість	і	запевняє	їй	дов-
говічність	на	сцені.

<…>
Та	проте	цілість	 драматичної	 творчості	Карпенка-Карого	на-

повняє	нас	почуттям	подиву	до	його	таланту.	Обняти	такий	широ-
кий	горизонт,	заселити	його	таким	множеством	живих	людських	
типів	міг	тільки	першорядний	поетичний	талант	і	великий	обсер-
ватор	[спостерігач]	людського	життя.

І. Франко

Тим	часом	 з	 цензури	повернулася	комедія	Карого	 «Хазяїн».	
Пішла	чутка,	що	в	п’єсі	виведено	Терещенка…	Одна	риса	справді	
нагадувала	Терещенка:	 це	 сцена	 з	 халатом.	 I	 от	 до	Карого	 піді-
слано	було	якогось	чоловіка,	що	пропонував	30	тисяч	за	те,	щоб	
п’єсу	зняли	з	репертуару.	Звичайно,	Карпенко	не	згодився:	його	
не	можна	було	купити.

…Тип	«Хазяїна»	був	подібний	на	Терещенка,	як	і	на	кожного	
багатія	з	Херсонщини.	Типів	цих	Карпенко	знав	досконало…

П. Саксаганський
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З	усього	написаного	I.	Тобілевичем	«Хазяїн»	—	найменш	теа-
тральна	п’єса.

<…>
В	ній	«дуже	слабенька	динаміка,	дуже	повільний	темп».

<…>
Ця	 безсюжетність	 деяких	п’єс	 I.	 Тобілевича	 становить	 дуже	

серйозний	дефект	в	його	композиційних	засобах…
<…>

Автор	«Хазяїна»	«поводився	з	драматургічною	традицією	в	цій	
галузі	досить	вільно»,	«нечітко	виступають	у	нього	типові	ознаки	
жанру	(комедію	не	завжди	можна	відрізнити	од	драми…)».

Я. Мамонтов

3. Складання відгуку.
(Учні	усно	(або	письмово)	складають	відгук	про	п’єсу	«Хазяїн».)

4. Показ інсценівок-монологів.
(Учні	показують	 інсценівки-монологи	Гобсека	 з	 однойменної	

повісті	О.	де	Бальзака,	Плюшкіна	з	«Мертвих	душ»	М.	Гоголя	та	
Пузиря	з	п’єси	«Хазяїн».)

Г о б с е к 	(у костюмі, в шляпі-котелку).	На	світі	немає	нічого	
постійного.	Існують	лише	умовності	—	свої	для	кожного	клімату.	
Для	того,	хто	мусив	пристосовуватися	до	різних	суспільних	мірок,	
всякі	ваші	переконання	та	правила	моралі	—	пусті	слова.	Незруш-
не	 лише	 одне	 почуття,	 яким	нас	 наділила	 природа	—	 інстинкт	
самозбереження.	 В	 суспільствах	 європейської	 цивілізації	 цей	
інстинкт	називають	особистим	інтересом.	Якщо	доживете	до	мого	
віку,	ви	зрозумієте:	з	усіх	земних	благ	варто	домагатися	тільки	зо-
лота.	В	золоті	зосереджені	всі	сили	людства.	…Люди	скрізь	одна-
кові:	повсюди	точиться	боротьба	між	бідними	і	багатими,	повсюди	
вона	неминуча.	Отож	краще	самому	визискувати,	ніж	дозволяти,	
щоб	визискували	тебе.	Марнославство	—	це	наше	«я».	А	задоволь-
нити	його	можна	тільки	золотом.	Потоком	золота!	Щоб	здійснити	
свої	примхи,	ми	потребуємо	часу,	засобів	і	зусиль.	Так	от,	у	золоті	
все	це	є	в	зародку,	і	воно	все	дає	у	житті.

Володіючи	 золотом,	 я	 володію	 світом,	 не	 стомлюючи	 себе,	
а	світ	не	має	наді	мною	ніякої	влади.	Я	можу	керувати	міністрами	
через	 їх	 прибічників,	можу	купувати	 совість	 людську	 і	 любов.	
От	хто	б	із	вас	не	побіг	зараз	підбирати	золоті	монети,	коли	б	я	їх	
почав	розкидати?

П люшк і н 	(у драному одязі, обмотаний старими хустками, 
в нічному ковпаку).	Микола	Гоголь	 висміяв	мене	 у	 своєму	 творі	
«Мертві	 душі».	Та	й	 даремно!	Ну	й	що	 з	 того,	що	на	мені	 такий	
одяг?	Як	кажуть,	копієчка	руб	 береже.	Зате	 в	мене	всякого	доб-
ра	повно	—	я	його	довгі	роки	дбайливо	збирав.	От	скажіть,	а	вам	
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ніколи	хіба	не	було	жаль	розлучатися	зі	своїм	добром,	просто	так	
подарувати	щось	чужій	людині?	(Пауза.)	Отож-бо	то	і	є!

П у з и р 	(у заношеному старому халаті чи в старому ко жусі).	
От	уже	ті	письменники,	ніде	від	них	не	сховаєшся,	нікому	від	них	
спокою	немає.	То	їм	на	пам’ятники	давай,	то	книжки	їхні	купуй	
та	читай.	Одна	морока.	Ось	Іван	Карпенко-Карий	посміявся	з	мого	
старого	халата	та	з	кожуха,	а	коли	б	я	на	одяг	новий	та	модний	ви-
трачався,	то	не	було	б	у	мене	такого	господарства,	стільки	землі	та	
худоби.	«Овечим	генералом»	називає.	А	в	мене	серце	радіє,	коли	
я	на	своїх	биречок	дивлюся.	От	і	ви,	читачі,	смієтеся,	а	того	й	не	ба-
чите,	що	справжнім	хазяїном	бути	нелегко	—	усе	доглянути,	всьо-
му	лад	дати.	Спробуйте	самі	завести	власну	справу	—	зрозумієте!

Г о б с е к,	П люшк і н,	П у з и р 	(разом).	Думаєте,	що	ви	з	нами	
нічого	спільного	не	маєте?	Помиляєтеся!	(Виходять.)

5. Слово вчителя.

Ви	 згадали	 персонажів	 світової	 літератури,	 яких	 відносять	
до	 вічних	 образів	 скупих.	 Метою	 їхнього	 життя	 стала	 нажива	
заради	 самої	 наживи,	 багатство	 заради	 багатства.	 При	 цьому	
вони	 не	 гребують	 жодними	 засобами,	 навіть	 злочинними,	 при-
носячи	 в	жертву	 «золотому	 тільцю»	 і	 любов,	 і	 дружбу,	 і	щастя	
своїх	близьких.

Поглянемо	ж	ближче	на	героя	трагікомедії	І.	Карпенка-Карого	
«Хазяїн»	Терентія	Гавриловича	Пузиря.	Як	 справжній	майстер	
слова,	 психологічного	 аналізу,	 драматург	 не	міг	 показати	 свого	
героя	лише	з	одного	боку	—	негативного.	Так,	це	цинічна,	жорсто-
ка,	безкультурна,	часто	антигуманна	людина.	Але	ж	починав	він	
усе	 із	власної	праці,	 трудових	мозолів,	підприємливості	й	досяг-
таки	значних	результатів.

6. робота над характеристикою героя.
– +

жадоба	наживи

Пузир

працьовитість

жорстокість вміння	господарювати

безкультурність любов	до	землі,	худоби

хитрість любов	до	дочки

скнарість бережливість

марнославство прагнення	мати	друзів

втрата	життєвих	пріоритетів



73

7. рольова гра.
Спробуйте	змалювати	образ	Пузиря	очима	персонажів	трагіко-	y
медії	«Хазяїн».
Наприклад:
Ф е н о г е н.	 Я	 —	 Феноген,	 так	 би	 мовити,	 «права	 рука	 ха-

зяїна».	Багато	 дечого	я	навчився	 в	Терентія	Гавриловича	—	як	
про	 господарство	 дбати,	 як	 копієчку	 до	 копієчки	 складати	 та	
земельку	 прикупляти.	 Лікар	 говорив,	 що	 в	 нього	 такий	 де-
віз:	 «Хазяйство	 або	 смерть».	 «Розумні	 слова:	 або	 хазяйство,	
або	 смерть!	 Велика	 правда!	 Земля,	 скот,	 вівці,	 хліб,	 комерція,	
бариші	 —	 оце	 життя!	 А	 для	 чого	 ж	 тоді,	 справді,	 і	 жить	 на	
світі,	 коли	 не	 мать	 цього	 нічого?	 Та	 краще	 хробаком	 нечув-
ственним	родиться,	 аніж	 такою	людиною,	що	про	хазяйство	не	
дбає!	 Нехай	 Бог	 боронить,	 коли	 б	 у	 мене	 пропали	 ті	 гроші,	що	
я	 маю,—	 зараз	 би	 повісився».	 Щоб	 здобути	 ті	 грошики,	 дово-
диться	й	лицемірити,	й	принижуватися	 інколи,	 і	хабаря	взяти.	
Адже	ж	хазяїн	 сам	 і	 говорив,	що	 треба	 з	 усього	«користь	витя-
гать,	хоч	би	й	зубами	прийшлось	тягнуть».

(Учні	готують	виступи	від	 імені	Ліхтаренка,	Соні,	Калинови-
ча,	Золотницького,	швачки	з	міста	та	інших.)

8. Психологічне дослідження-тестування.
Скільки	в	кожного	з	нас	від	Пузиря?	y
(Учні	розв’язують	ситуативні	завдання.)
1)	 Ви	фермер.	Жнива.	Ви	 відправляєте	найнятих	комбайне-

рів	далеко	й	надовго	в	поле.	При	цьому:
а)	 даєте	їм	консерви	й	«Мівіну»,	щоб	вони	там	пообідали;
б)	 відряджаєте	з	ними	кухаря,	даєте	продукти,	матеріали	

для	 побудови	 польового	 стану	 й	 організації	 гарячого	
харчування	та	відпочинку	робітників	(у	такому	випад-
ку	ваш	прибуток	зменшується	вдвічі);

в)	 вважаєте,	що	це	турбота	самих	робітників.
Свій	вибір	обґрунтуйте.

2)	 Ви	розводите	овець.	Настав	час	стрижки.	Ви:
а)	 обладнуєте	 для	 найманих	 робітників	 спеціальні	 при-

міщення,	 видаєте	 їм	 респіратори,	щоб	 не	 зашкодити	
здоров’ю	(але	на	це	йде	половина	вашого	прибутку);

б)	 говорите,	що	 на	 свіжому	 повітрі	 стрижку	 проводити	
краще,	й	нічого	не	даєте	робітникам;

в)	 обіцяєте	тим,	хто	найшвидше	і	найякісніше	виконає	ро-
боту,	дати	премію	(вона	становить	чверть	від	прибутку).

3)	 Ви	 збираєте	молоко	 в	населення	 і	 здаєте	на	молокозавод.	
При	цьому	ви:
а)	 їздите	по	найглухіших	селах,	де	можна	купити	молоко	

за	безцінь;
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б)	 даєте	скрізь	однакову	ціну	залежно	від	якості	молока,	
адже	утримувати	корову	—	це	велика	праця;

в)	 домовляєтеся	 з	 приймальником	 молокозаводу,	 щоб	
він	 записував	 вищу	якість	продукту,	ніж	 є	насправді.	
Це	дало	б	удвічі	більший	прибуток,	а	на	«подяку»	піш-
ло	б	усього	1/5	прибутку.

4)	 Ви	підприємець	 у	 сільському	 господарстві.	 Завтра	 ярма-
рок,	на	якому	можна	укласти	дуже	вигідні	угоди.	Але	вве-
чері	раптом	ви	захворіли,	у	вас	висока	температура.	Ви:
а)	 ковтаєте	купу	 таблеток	 і	 їдете	на	ярмарок,	 отримуєте	

значний	прибуток,	але	хвороба	дає	ускладнення;
б)	 звертаєтеся	до	лікаря	й	лікуєтеся;	угода	зривається;
в)	 підключаєте	 помічників,	 членів	 родини,	 які	 все-таки	

укладають	угоду,	але	не	таку	вигідну,	ви	втрачаєте	по-
ловину	прибутку.

5)	 Ваш	родич	 запропонував	 вам	 забрати	й	переховати	 з	фір-
ми,	що	збанкрутувала,	частину	майна,	щоб	за	борги	його	не	
заарештували.	Вам	обіцяють	значну	винагороду	за	це.	Ви:
а)	 категорично	 відмовляєтеся,	 бо	 постраждають	 дрібні	

акціонери;
б)	 погоджуєтесь,	але	з	умовою,	що	дрібні	акціонери	не	по-

страждають,	лише	великі;
в)	 з	радістю	та	вдячністю	погоджуєтесь,	адже	ризик	міні-

мальний,	а	ваші	власні	фінанси	потребують	підтримки.

9. обговорення результатів дослідження.

V. підбиТТя підсУМків Уроків

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Я	хотів	би	(хотіла	б)	прочитати	ще	…»
«Мені	запам’яталося	(мене	вразило)	…»
«Про	творчість	І.	Карпенка-Карого	я	думаю	…»

Vі. доМашнє завдання

Зробити	запис	у	читацький	щоденник.	Написати	твір-мініа	тю-
ру	«Скільки	в	кожного	з	нас	від	Пузиря?»	або	скласти	ситуативну	
задачу-тест.

Урок № 17
Тема. М.	 Старицький.	 Життя	 та	 творчість.	 Бага-

тогранність	 діяльності:	 літературна,	 перекла-
дацька,	театральна.	Творча	співпраця	з	М.	Ли-
сенком.
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Мета: ознайомити	учнів	із	життям	та	творчістю	пись-
менника,	 зацікавити	 ними,	 спонукати	 до	 чи-
тання	 творів;	 розвивати	 навички	 сприйняття	
інформації	 на	 слух,	 виділення	 головного,	 ви-
словлення	власних	суджень	з	приводу	почутого,	
проведення	аналогій	із	сучасністю;	виховувати	
почуття	 гордості	 за	 українську	 інтелігенцію,	
яка	зіграла	вирішальну	роль	у	згуртуванні	су-
спільства,	культурному	піднесенні	України.

обладнання: портрет	 письменника,	 видання	 творів,	 ілю-
страції	 до	 біографії,	 аудіозапис	пісні	 на	 слова	
М.	Старицького	«Ніч	яка	місячна,	 зоряна,	яс-
ная…».

Теорія літератури: історико-романтична	повість.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Заслуховування усних творів-роздумів.
(Учні	заслуховують	твори	«Скільки	в	кожного	з	нас	від	Пузи-

ря?»	чи	описи	сучасних	ситуацій	на	цю	тему.)

2. Взаєморецензування або коментар учителя.

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.

…Співай,	ридай	і	будь	готовий	
Замість	лаврового	—	терновий	
Вінець	узяти	на	чоло…	
Але	дарма,	не	смій	набік	шляху	звернуть	
І	забутись	в	ганебнім	покої,—

так	услід	за	Шевченком,	Лесею	Українкою	та	іншими	передовими	
людьми,	 українськими	 громадськими	 діячами	 писав	Михайло	
Старицький.	 Із	 постаттю	цієї	 талановитої,	 самовідданої	 і	 ціле-
спрямованої	людини-патріота	ми	й	познайомимося	на	сьогодніш-
ньому	уроці.

ііі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами евристичної бесіди.
—	 Прослухайте	пісню	«Виклик»	(«Ніч	яка	місячна…»).	Як	ви	

ду	маєте,	хто	її	автор?
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Слова	 цієї	 чудової,	 зворушливої	 пісні	 належать	Михайлові	
Старицькому,	а	музика	—	Миколі	Лисенку.

—	 Як	цей	 вірш	може	 схарактеризувати	 автора?	 (Він	щирий,	
здатний	до	сильних	почуттів,	романтичний,	ніжний.)

—	 На	вашу	думку,	хто	і	коли	створив	слова	нашої	мови?	(На-
род,	дуже	давно.)

—	 А	от	таке	чудове	слово,	як	«мрія»	створив…	М.	Старицький!	
До	нього,	 виявляється,	не	 було	й	 таких	слів,	як	 і	 «чарівливий»,	
«страдниця»,	«недбальці»,	«дочасово».

Хто	ж	він	такий,	Михайло	Старицький?
Михайло	Петрович	Старицький	народився	у	1840	році	на	Пол-

тавщині	в	сім’ї	дрібного	поміщика,	який	на	той	час	служив	рот-
містром	в	 уланах.	Мати,	Настасія	Захарівна,	походила	 з	 родини	
Лисенків.	Коли	хлопцеві	 було	вісім,	не	 стало	батька,	а	через	чо-
тири	роки	він	втратив	і	матір.	З	того	часу	опікуном	і	вихователем	
Михайла	 став	його	 дядько	Віталій	Лисенко,	 батько	 знаменитого	
українського	композитора	Миколи	Лисенка.

У	 дитячі	 роки	 мати	 Михайла	 часто	 була	 в	 походах	 із	 бать-
ком,	 тому	 хлопця	 доглядала	 няня	 —	 селянка-кріпачка.	 Вона	
розповідала	 малому	 казки	 й	 уже	 тоді	 зацікавила	 усною	 народ-
ною	 творчістю.	 Освіта	 на	 той	 час	 була	 звичайною	 —	 у	 дячка,	
у	 бурсака,	 потім	 у	Полтавській	 гімназії.	 Вищу	 освіту	 Стариць-
кий	 розпочав	 у	 Харківському	 університеті	 на	 математичному	
відділі,	 потім	 перейшов	 до	 Київського,	 на	 факультет	 права.	
Саме	 тоді	 він	 захопився	 першими	 поетичними	 спробами	 та	 пе-
рекладами	 з	 російської	 літератури,	 брав	 участь	 у	 студентських	
та	 домашніх	 театральних	 виставах.	 До	 речі,	 домашній	 театр	
Старицьких	 і	Лисенків	 став	ядром	того	Київського	аматорсько-
го	 драматичного	 гуртка,	 з	 якого	 згодом	 виріс	 перший	 україн-
ський	професійний	театр.

Незважаючи	на	царські	заборони	української	мови,	Стариць-
кий	 пише	 українською	 свої	 власні	 твори,	 перекладає	 класиків	
літератури.

У	1883	році	М.	Кропивницький,	М.	Заньковецька,	М.	Садов-
ський	об’єдналися	в	театральну	трупу,	яку	й	очолив	М.	Стариць-
кий.	Він	виявляє	кипучу	енергію	в	організації	театру,	віддає	йому	
всі	свої	сили,	хист,	навіть	продає	власний	маєток	з	метою	на	пер-
ший	час	забезпечити	артистів	матеріально.

Щоб	поповнити	репертуар	театру,	М.	Старицький	пише	драми	
«Не	судилося»	та	«Богдан	Хмельницький».	Значною	подією	в	іс-
торії	української	культури	80-х	років	ХІХ	ст.	стало	видання	Ста-
рицьким	двох	книг	альманаха	«Рада».	І.	Франко	з	цього	приводу	
зазначив:	«Це	був	мов	перший	весняний	грім	по	довгих	місяцях	
морозів,	сльоти	та	занепаду».
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У	90-ті	роки	ХІХ	ст.	письменник	створює	п’єси	«У	темряві»,	
«Талан»,	«Ой	не	ходи,	Грицю,	та	й	на	вечорниці»,	«Оборона	Бу	ші»	
та	низку	поезій.

Не	стало	М.	Старицького	1904	року,	похований	він	у	Києві.
Перу	Старицького,	крім	оригінальних	творів,	належать	пере-

клади	Г.	Х.	Андерсена,	В.	Шекспіра,	Дж.	Байрона,	 І.	Крилова,	
М.	Лермонтова,	М.	Некрасова,	сербських	народних	пісень.

Мова	 творів	М.	Старицького,	як	 зауважує	 І.	Франко,	«чітка,	
сильна	і	пластична»,	а	зміст	—	глибоко	патріотичний.

2. Складання психологічного портрета письменника.

поет театральний	діяч громадський	діяч

видавець драматург прозаїк патріот

м. старицький (1840–1904)

інтелігентний працьовитий шляхетний щирий

творча,	талановита	
особистість

романтик
сміливий	(порушив	заборону	

щодо	української	мови)

3. Визначення тематики творів М. Старицького.

тематика творів Приклади

Історичні П’єса	і	повість	«Оборона	Буші»,	драма	«Мару-
ся	Богуславка»,	повість	«Устим	Кармелюк»,	
віршована	драма	«Богдан	Хмельницький»

Соціально-побутові Драми	«Не	судилося»,	«У	темряві»,	«Ой	не	
ходи,	Грицю,	та	й	на	вечорниці»,	оповідання

Про	роль	мистецтва,	
життя	інтелігенції

П’єса	«Талан»,	поезії

Мелодрами,	оперети		
на	побутові	теми

«Циганка	Аза»,	«Зимовий	вечір»,	«Чорномор-
ці»

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

1)	Оберіть	 потрібне	 слово,	 пропущене	 у	 висловлюванні	 про	
М.	Ста	рицького.

«Надзвичайною	 громадською	 й	 творчою	…,—	 зазначається	
в	 історії	 літератури,—	вирізнялися	 І.	Франко,	М.	Старицький,	
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О.	Кониський,	Б.	Грінченко,	які	були	організаторами	й	видавця-
ми,	публіцистами	й	популяризаторами	знань,	літературними	кри-
тиками	й	перекладачами,	а	насамперед	—	письменниками».

А	 багатозначністю;
Б	 поліфункціональністю;
В	 пошаною;
Г	 політичністю.

2)	Прокоментуйте	висловлювання	І.	Франка	про	М.	Старицького.

«Можна	сміло	сказати,	що	в	ту	пору	на	Україні	не	було	поета,	
що	міг	би	був	здобутися	на	таке	сильне	та	енергетичне	слово	і	не	
взяти	в	нім	ані	одної	фальшивої	ноти».

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мене	вразило	…»
«М.	Старицького	я	вважаю	…»
«Я	зацікавився	(зацікавилася)	…»

Vіі. доМашнє завдання

Вивчити	біографію	письменника,	прочитати	повість	«Оборона	
Буші».

індивідуальне завдання.	Підготувати	історичну	довідку.

Урок № 18

Тема. М.	Старицький.	 Історико-романтична	повість	
«Оборона	Буші».	Пригодницький	 сюжет,	 дра-
матизм,	багатопроблемність.

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст,	проблематику	та	особливості	твору;	роз-
вивати	навички	цілісного	сприйняття	великого	
твору,	 вміння	 виділяти	 головне	 й	 деталі,	 ко-
ментувати	 їх,	 висловлювати	 власні	 судження;	
виховувати	патріотизм,	 пошану	 до	 героїчного	
минулого	нашого	народу.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	 до	нього,	 історичні	карти,	краєвиди	 сучас-
ного	Поділля.

Теорія літератури: історико-романтична	 повість,	 проблематика,	
сюжет.
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Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Шістдесят	п’ять	років	наш	народ	живе	під	мирним	небом,	без	

війни.	Проте	час	 від	часу	 тривожать	душу	повідомлення	про	ло-
кальні	війни	в	близькому	й	далекому	зарубіжжі,	навіваючи	жах	
та	сум	і	тим,	хто	це	пройшов	у	своєму	житті,	і	молодим.	Народна	
мудрість	 говорить:	 «Краще	 поганий	 мир,	 ніж	 хороша	 війна».	
Та	хіба	 війна	 буває	 «хорошою»,	 особливо	 братовбивча?	Прикро,	
що	деякі	люди	брали	на	себе	право	гнати	на	смерть	і	страждання	
тисячі	людей	заради	власних	амбіцій,	багатства	й	переситу.	І	ве-
лика	шана	 та	 вдячність	нашим	мужнім	пращурам,	які	 захисти-
ли	нашу	землю,	наші	 святині,	 віру,	від	ворогів,	відстояли	волю,	
жертвуючи	всім	своїм.	Роздумами	про	це	та	багато	інших	важли-
вих	проблем	 сповнена	повість	М.	Старицького	 «Оборона	Буші»,	
знайомство	з	якою	ми	розпочинаємо	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Повідомлення учня.
(Учень	розповідає	про	історичну	основу	твору.)
Після	Переяславської	 ради	Московська	 держава	 оголосила	

Польщі	війну.	Польське	військо	напровесні	1654	року	рушило	на	
Поділля	і	почало	випалювати	дотла	села	й	містечка,	винищувати	
старих	і	малих.	Так,	у	зруйнованому	Немирові	останніх	мешкан-
ців,	які	затаїлися	у	великому	кам’яному	льоху,	подушили	димом.	
На	перший	день	Великодня	шляхетське	 військо	 вирізало	п’ять	
тисяч	мешканців	містечка	Муширівки.	Люди	захищалися,	як	мо-
гли:	не	тільки	зброєю,	а	й	косами	та	палицями.	I	ворог	відступив,	
але	 в	 листопаді	 відновив	наступ.	 Захопивши	 значну	 територію,	
шляхетські	загони	з	таборів	під	Баром	і	Шаргородом	посунули	на	
Бушу	—	сотенне	містечко	Брацлавського	полку.	Буша	була	міцно	
укріплена,	 стояла	на	 горі,	 оточена	 водою.	Керували	 її	 обороною	
два	 сотники:	місцевий	—	Завісний	 і	 родом	 з	Калуша	—	Гречка.	
Оточені	 козаки,	міщани	й	 селяни	 билися	 до	 загину.	 Здаватися	
ніхто	не	волів.	Не	маючи	змоги	прорватися	греблею	до	Буші,	на-
падники	спустили	воду	з	великого	ставу	і	кинулися	на	обложених.	
Почався	останній	бій.	Буша	горіла.	Жінки,	боячись	тортур,	разом	
з	 дітьми	 забігали	 в	 палаючі	 хати,	 кидалися	 в	 глибокі	 колодязі.	
Дружина	сотника	Завісного	з	останніми	бушанцями,	заховавшись	
у	пороховому	погребі,	підпалила	його.	Вибух	розметав	і	їх,	і	бага-
тьох	ворогів.	Останні	кілька	десятків	жінок	з	дітьми	(деякі	мали	
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рушниці)	заховалися	в	печері,	що	була	в	густому	тернику	поблизу	
фортеці.	Полковник	Целярій,	 виявивши	 їх,	 вимагав	 здатися	на	
його	милість.	Жінки	почали	стріляти.	Тоді	польські	вояки	пере-
копали	струмок,	що	біг	поруч,	і	повернули	воду	в	печеру.	Та	ніщо	
не	допомогло;	жодна	жінка	не	вийшла	—	усі	потопилися.

За	приблизними	даними	 в	Буші	 загинуло	 16	 тисяч	 її	 захис-
ників.

З-під	Буші	вороги	рушили	до	Брацлава,	не	залишаючи	живим	
нікого	на	 своєму	шляху.	Так,	 у	містечку	Демівці	 вони	порубали	
більше	 десяти	 тисяч	 мешканців,	 чинячи	 справжній	 геноцид.	
Польський	проводир	Станіслав	Лянцкоронський	писав	королю:	
«Гірко	 буде	 вашій	 величності	 чути	про	 спустошення	 вашої	 дер-
жави,	 але	 іншими	 засобами	не	може	 вгамуватися	неприборкана	
хлопська	злість,	яка	до	цього	часу	лише	наростає».

Така	життєва	основа	повісті.

2. Складання «сюжетного ланцюжка».
(Учні	під	керівництвом	учителя	складають	«сюжетний	ланцю-

жок»	повісті	М.	Старицького	«Оборона	Буші».)

Польська	шляхта,	найнявши	татарські	загони,	вирішила	помститися	
за	угоду	України	з	Росією	1654	року	й	відібрати	свої	колись	захоплені	
землі

Опис	містечка	й	фортеці	Буші	«Орлине	гніздо»,	яке	колись	належало	
магнатові	Чарнецькому

Козацтво	перед	початком	оборони	молиться	у	церкві.	Портрети	сотни-
ка	Михайла	Завісного,	його	дочки	Орисі

Козаки	вирішують	до	останнього	обороняти	своє	місто,	свої	святині,	
віру

Розуміючи,	що	їх	чекає	неминуча	загибель,	оборонці	готують	зброю	—	
гармати,	гаківниці,	щоб	забрати	із	собою	якомога	більше	ворогів

Козаки	виходять	у	передмістя,	риють	окопи,	встановлюють	гармати,	щоб	
зустріти	ворога;	фортецю	залишають	на	жіноцтво,	яке	очолює	Орися

У	розмові	з	посестрою	Катрею,	дружиною	хорунжого,	Орися	зізнаєть-
ся,	що	і	в	її	серці	палало	кохання	до	названого	брата	Антося,	якого	
батько	знайшов	малим	напівживого,	врятував,	виростив	і	виховав	на	
доброго	козака.	Але	після	того,	як	Корецький	перейшов	на	бік	шлях-
ти,	зрадив,	Орися,	тяжко	страждаючи,	викинула	його	з	думок
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Спогади	Орисі	про	щасливе	дитинство	в	родинному	колі.	Вона,	як	і	ко-
лись	її	мати,	вирішує	що	краще	сміливо	загинути,	ніж	піддатися	без-
честю

Польська	шляхта	бенкетує,	похваляється	знищити,	втопити	у	крові	
«бидло»,	«схизматів».	Корецький	стає	на	захист	бідного	народу,	але	
його	не	розуміють,	висміюють	і	докоряють	йому	нехтуванням	інтересів	
«отчизни»

Польський	гетьман	Лянцкоронський	застерігає	Потоцького,	що	
Буша	—	неприступна	фортеця,	її	штурм	може	затягтися	й	відволікти	
від	основного.	Потоцький	і	Чарнецький	не	зважають	на	це

Цілу	ніч	козаки	готувались	до	оборони	—	лаштували	гармати,	припа-
си,	робили	засідки,	окопи.	Вони	жартували	над	ворогами	і	над	собою,	
розуміючи,	що	їхні	сили	нерівні	й	загибель	неминуча

Коли	поляки	й	німці	пішли	в	наступ,	то	козаки	відкрили	такий	вогонь,	
що	атака	захлинулася.	Загинуло	безліч	нападаючих,	які	падали	то	
в	став,	то	з	високої	кручі,	тим	більше,	що	вали	окопів	покрилися	кригою

Потоцький	аж	синів	з	люті	й	наказав	будь-що	до	вечора	здобути	форте-
цю.	Корецького	послали	в	розвідку.	Він	їхав	і	думав	про	Орисю,	про	
безглуздість	війни	й	про	те,	що	його	наміри	відмовити	шляхту	від	жор-
стокого	ставлення	до	українського	народу	—	марні

Козаки,	отець	Василь	з	почестями	поховали	перших	загиблих,	жінки	
принесли	оборонцям	їжу.	Ляхи	почали	налаштовувати	гармати,	щоб	
розбити	укріплення	в	передмісті.	Козаки	обстріляли	їх.	Поранені	не	
зважали	на	рани	й	біль,	продовжували	боротися

Вернидубова	ватага	зробила	вилазку	й	побила	ворожих	гармашів,	
а	гармати	поскидала	в	став.	Забравши	поранених,	почали	відходити.	
Козак,	що	залишився	без	ніг	і	кілька	інших	взялися	прикривати	від-
ступ.	Билися	мужньо	до	загину,	забравши	із	собою	багатьох	ворогів

До	мурів	під’їхали	вершники,	серед	них	Орися	впізнала	Корецького	
й	вистрілила	в	нього	з	гармати

Уночі	Орися	з	відчаю	ледь	не	кинулася	у	прірву,	але	передумала,	бо	її	
горе	«нікчемне,	мізерне	перед	великим	горем…	бідної	країни»

Продовження схеми
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Отець	Василь	розповів	Орисі	таємницю	про	підземний	пороховий	по-
гріб	під	церквою	і	дав	ключі	від	дверей

У	ніч	перед	боєм	сотник	Завісний	думав	про	дочку	—	молоду,	вродли-
ву	—	і	про	можливість	того,	що	вона	потрапить	до	ворогів,	які	не	по-
жаліють,	познущаються	з	неї.	Подумав	навіть	про	те,	що	треба	самому	
її	вбити,	потім	вирішив,	що	їй	вистачить	духу	зробити	це,	коли	прийде	
час.	А	до	того	може	ще	стати	в	пригоді	своїй	Україні

Поляки	почали	спускати	воду	зі	ставу	для	наступу	татар.	Сотник	думає	
над	тим,	коли	ж	минеться	«братерська	різня»	у	світі

Вранці	розпочався	жорстокий	бій.	Наступаючих	було	тисячі,	вони	ата-
кували,	незважаючи	на	численні	втрати,	йшли	по	трупах.	У	час	корот-
кого	перепочинку	козаки	вирішили,	що	дорого	віддадуть	свої	життя,	
а	коли	не	буде	виходу,	вб’ють	одне	одного,	щоб	не	потрапити	на	муки	
ворогам

Орися	з	Катрею	спустилися	в	пороховий	погріб,	прокопали	канавки	
в	усі	ходи	й	засипали	порохом	із	ґнотом.	Потім	вийшли	на	поверхню,	
щоб	подивитися,	як	іде	оборона

До	мурів	фортеці	наблизилися	парламентери,	серед	них	був	і	Корець-
кий.	Орися	сказала,	що	ніяких	перемовин	не	буде	й	наказала	вистріли-
ти,	але	ядро	не	попало	—	вершники	були	надто	близько.	Парламентери	
послали	стрілу	із	запискою,	де	говорилося	про	те,	що	їх	відпустять	жи-
вими,	якщо	здадуться	й	полишать	зброю	та	замок.	Корецький	зробив	
приписку	для	Орисі	—	він	просив	останнього	побачення,	бо	не	хотів	ги-
нути	непро5щеним

Орися	порадилася	з	народом.	Вирішили	не	здаватися.	Дівчина	наказа-
ла	впустити	одного	Корецького,	сказала	йому	відповідь	громади.	Ан-
тось	розповів,	що	він	багатий	нащадок,	що	його	впізнав	Потоцький.	
Запропонував	утекти	разом.	Без	Орисі	йому	життя	немиле,	а	загибель	
разом	із	нею	—	щастя.	Дівчина	дає	йому	ключ	від	льоху	і	просить	при-
йти	туди	за	її	умовним	сигналом

Усіх	козаків	за	мурами	перебито,	а	сотника	Завісного	схопили	татари.	
Тоді	Орися	вистрілила	в	батька,	щоб	позбавити	його	мук.	Коли	поль-
ське	військо	почало	штурмувати	мури	фортеці	і	проникло	всередину,	
виявилося,	що	місто	порожнє.	Усі	люди	замкнулися	в	церкві	й	моли-
лися.	Орися	в	погрібі	чекала	Антося.	Коли	він	прийшов,	дівчина	кину-
ла	факел	у	порохову	бочку,	і	вся	фортеця	разом	з	оборонцями	й	загарб-
никами	злетіла	в	повітря

Закінчення схеми
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3. обмін враженнями щодо прочитаного.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Складання таблиці.
Заповнивши	 таблицю,	 доведіть,	 що	 цей	 твір	 —	 історико-	y
романтична	повість.

Повість історична романтична

Середній	за	роз-
міром	епічний	
твір;	кілька	сю-
жетних	ліній;	
кілька	головних	
героїв;	розлогі	
описи,	докладні	
характеристики

Побудована	на	історич-
них	фактах,	подіях;	
змальовані	реальні	іс-
торичні	особи	(Потоць-
кий,	Чарнецький,	Бо-
гун,	Лянцкоронський);	
зображено	події	дале-
кого	минулого

Незвичайні	герої,	обстави-
ни;	сильні,	вольові	персона-
жі,	здатні	до	самопожертви	
заради	батьківщини	й	ко-
хання;	зв’язок	з	усною	на-
родною	творчістю,	інтерес	
до	національної	історії,	на-
ціональних	героїв

2. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Визначте	проблематику	твору.	y
О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і

—	 Патріотизм,	служіння	вітчизні	і	зрада;
—	 братовбивчі	війни;
—	 кохання;
—	 самопожертва;	
—	 життя	і	смерть	та	ін.

3. Проблемні завдання та запитання до учнів.
—	 Порівняйте	реальні	 історичні	факти	 із	 зображеними	в	по-

вісті.	Чому	 письменник	 вивів	 у	 творі	Орисю	як	 дочку,	 а	 не	 як	
дружину	сотника	Завісного?	(Письменник	хотів	показати	зв’язок	
поколінь.	Патріотичними	почуттями	були	перейняті	всі	—	від	ста-
рих	(кобзар,	бабуся),	козаків,	до	жінок	та	дітей.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Визначте	поняття,	 явища	чи	почуття,	 які	 об’єднують	 героїв		y
або	всім	їм	притаманні.

	 сотник	 	
	 Завісний	 автор

1

Орися

Орися

2

	 Антось	 Катря

	 Чарнець-	 Лянцкорон-	
	 кий	 ський

3

Потоць-	
кий
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(Відповіді.	 1	—	патріотизм,	 антимілітаристські	настрої;	 2	—	
вміють	сильно	кохати;	3	—	жорстокі	вороги	України.)

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Повість	на	мене	справила	враження	…»
«Я	вдячний	(вдячна)	нашому	часові	…»
«Нашим	сучасникам	треба	мати	на	увазі,	що	…»

Vіі. доМашнє завдання

Вміти	аналізувати	повість,	характеризувати	героїв.

Урок № 19

Тема. М.	Старицький.	Повість	 «Оборона	Буші».	Ан-
тимілітаристське	 спрямування	 твору,	його	 об-
рази	та	символи,	художні	особливості.

Мета: допомогти	 учням	 усвідомити	 значення	 реа-
лістичних	 та	 символічних	 образів	 твору,	 осо-
бливості	 характеротворення,	функції	 картин	
природи;	 розвивати	навички	 аналізу	 епічного	
твору,	характеристики	персонажів,	вміння	по-
рівнювати	 образи,	 зіставляти	 різні	 явища	 та	
поняття;	 виховувати	 тверді	 принципи,	 стій-
кість	 у	 життєвих	 незгодах,	 громадянські	 та	
пат	ріотичні	почуття.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: образи-символи,	 засоби	 характеротворення,	
романтичний	пейзаж.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Про	патріотизм	 як	 складову	 громадянського	життя	 завжди	

говорилося	й	 говориться	 багато.	У	кожній	державі	 є	 чимало	па-
тріотів.	Щоправда,	 вони	 різні:	 одні	 лише	 задекларовують	 себе	
патріотами,	інші	намагаються	діяти	на	користь	рідної	землі	й	на-
роду,	і	тільки	зовсім	не	багато	з	них	має	настільки	глибокі	почуття	
й	переконання,	що	готові	до	самопожертви.	Саме	такими	і	є	герої	
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повісті	М.	Старицького	«Оборона	Буші»,	змальовані	автором	у	ви-
сокохудожній	формі.	Про	них	—	наша	розмова	на	сьогоднішньому	
уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Літературний диктант.
1)	 Коли	відбуваються	події	повісті	М.	Старицького	«Оборона	

Буші»?	(Восени	1654	року.)
2)	 Чиїм	володінням	був	раніше	замок	«Орлине	гніздо»	в	Буші?	

(Роду	польських	шляхтичів	Чарнецьких.)
3)	 Від	кого	й	чому	велася	оборона	Буші?	(Від	поляків,	які	хо-

тіли	повернути	свої	володіння	й	помститися.)
4)	 Чий	це	 портрет:	 «…Струнка	постава…	Здається	легесень-

кою,	 прозорою.	 Вродливого	 личенька	 риси	 й	 елегантні,	
й	шляхетні;	 в	 чорних,	 стиснутих	 бровах	 криється	 непо-
рушна	воля	й	відвага»?	(Орисі.)

5)	 Хто	керував	обороною	Буші?	(Сотник	Завісний.)
6)	 Кому	доручили	очолювати	оборону	замку?	(Дочці	сотника	

Орисі.)
7)	 Хто	така	Катря?	(Подруга	Орисі,	дружина	хорунжого.)
8)	 Ким	для	Орисі	був	Антось	Корецький?	(Названим	братом,	

коханим.)
9)	 Яку	таємницю	довірив	отець	Василь	Орисі?	(Що	під	церк-

вою	—	пороховий	погріб.)
10)	Як	після	переходу	на	бік	шляхти	Антось	зустрівся	з	Ори-

сею?	(Приїхав	парламентером.)
11)	Як	 чинили	козаки,	 потрапивши	 в	 безвихідь,	 в	 оточення	

ворогів?	(Убивали	одне	одного.)
12)	Чим	закінчується	твір?	(Орися	підриває	фортецю	із	собою,	

коханим,	захисниками	та	ворогами.)

IV. ФорМУвання вМінь Та навичок Учнів

1. Слово вчителя.
В	історії	братніх	слов’янських	народів	—	польського	та	україн-

ського	—	були	такі	трагічні	сторінки,	що	рани,	завдані	того	часу,	
болять	і	до	сьогодні.	Тепер	уже,	мабуть,	не	варто	шукати	винних	
у	тому,	що	наші	предки	змушені	були	йти	шляхом	помсти	й	крові,	
але	застерігати	від	мілітаризму,	війни	слід	повсякчас.

2. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Спробуймо	 визначити,	 в	 чому	 полягає	 антимілітаристське		y
спрямування	повісті	М.	Старицького	«Оборона	Буші».
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О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і

—	 Детально	виписані	батальні	сцени,	змальовано,	як	молоді,	
дужі	люди	гинуть,	 страждають	 і	мучаться,	як	руйнуються	сім’ї,	
нехтуються	всі	почуття.

—	 Показується	 безглуздя	 війни,	 її	 антигуманна	 сутність,	
пов’язана	з	людськими	вадами,	аморальністю.

—	 Автор	наполягає	на	тому,	що	війна	з	боку	загарбників	не-
справедлива,	 люди	 змушені	 захищати	рідну	 оселю,	 своїх	 близь-
ких.

3. робота над характеристикою героїв.
Схарактеризуйте	 героїв,	 заповнивши	 таблицю	 й	 склавши		y
	схеми.

Герої Цитати

Козаки «Засмажені,	мужні	обличчя…	не	знаючі	страху	очі	вогкі	
їм	від	сердечного	молитовного	зрушення»;	«Широкі	спи-
ни	огрядного	та	дужого	люду	покриті	були	розмаїтою	пі-
стрявою	одіжжю»;	«—	Не	віддавайте,	братці,	дешево	
псам	і	козачого	білого	тіла,	а	візьміть	з	наших	напасни-
ків	добру	ціну…»;	«Вже	Рубайголова,	піднятий	на	чоти-
ри	списи,	впустив	ятаган	і	тільки	вспів	показати	ворогам	
дулю.»

Сотник	Ми-
хайло	Завіс-
ний

«…З	золотою	китицею	на	правому	плечі;	високий,	широ-
коплечий,	з	сивими	довгими	вусами,	з	шрамом	на	лівім	
виску,	він	подібен	до	могучого	дуба,	що	нажив	собі	силу	
під	бурхотом	бур»;	«І	коли	минеться	та	братерська	різня,	
грабіжка	та	розбій	на	Україні?!»

Орися,	доч-
ка	сотника

«Карі	очі	з-під	темрявих	вій	палають	вогнем;	на	марму-
ровім	чолі	лежать	недитячі	думи,	хоч	у	виразі	уст	пишає	
дитяча	краса.»;	«Що	це	я?..	У	таку	хвилину	і	де	про	ми-
лого	стала	гадати?..	Відступись,	нечистий!»;	«Зуміємо	
вмерти	…	і	святині	нашої	в	руки	поганців	не	кинемо!!»;	
«—	Сором	з	своїм	горем	тепер	панькатись!»

Антось		
Корецький

«…Оті	огидливі	речі,	оті	звіроцтва,	ота	пекельна	нена-
висть	і	злоба	до	брата	—	та	хіба	ж	таким	виром	не	люд-
ських	загар	може	буди	владована	згода	в	розхитаній	і	об-
литій	кров’ю	державі?	Ні,	тисячу	раз	ні!»;	«Був	
огрядний	і	стрункий	—	красень	юнак;	його	біле	благо-
родне	чоло	обмежали	золотисто-каштанові	кучері,	на	ви-
разнім	обличчі	світились	ласкою	і	відвагою	сині	очі.»

Ватажки	
польської	
шляхти	(По-
тоцький)

«І	криклива	пишнота,	і	вираз	обличчя,	що	довчасно	зли-
няло	на	розпусних	ночах,	і	хітливі	безсоромні	очі,	і	мля-
ва,	знесилена	постава	—	нагадували	швидше	фігуру	зну-
дженої	повії,	ніж	мужнього	ватага	Посполитої	Речі.»

Схеми	—	див.	с.	87.
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дужі вірні	обов’язку
мужні,	відважні,	

сміливі
стійкі	у	вірі

козаки

патріоти
кмітливі,	

вправні	воїни
з	презирством	став-
ляться	до	смерті

мають	почуття	
гумору

мудрий відважний
здатний	до	са-
мопожертви

стійкий	у	вірі,	вірний	
обов’язку,	військовому	

наказові

михайло Завісний

щирий загартований
вправний		
командир

ніжний,	люблячий	бать-
ко	і	чоловік

смілива,	са-
мовіддана

хороший	
командир

рішуча,	
розсудлива

вірна	обов’язку,	народним	
святиням

орися

спроможна	на	сильні	по-
чуття,	кохання

ніжна
патріотка,	здатна	до	само-

пожертви

мужній,		
рішучий

спроможний	на	сильні	почуття,	
самопожертву

чесний,	спра-
ведливий

антось

шляхетний,	
вдячний

романтик,	вірив	у	здатність	
земляків	до	перевиховання

вірний	присязі

жадібний аморальний пихатий підступний,	мстивий

стефан Потоцький

жорстокий,	лю-
доненависник

дбає	лише	про	власні	
інтереси

невдалий	військовий	
командувач
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4. Проблемні запитання та завдання учням.

1)	Якими	прийомами	характеротворення	користується	автор	для	
такого	яскравого	змалювання	героїв	у	повісті?
О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 прийом	контрасту	 (оборонці	—	позитивні,	 загарбники	—	

негативні);
—	 широке	 використання	 описів	 (портретні	 характеристики,	

інтер’єр,	пейзаж);
—	 образи	статичні,	вже	сформовані;
—	 романтичне	 забарвлення	персонажів	 (незвичайні	 герої	 за	

незвичайних	обставин).

2)	Крім	 звичайних	 образів,	 у	 повісті	М.	Старицького	 є	й	 образ-
символ.	Назвіть	його.	 (Це	 образ	 Ісуса	Христа,	 який	прийняв	
мученицьку	смерть	за	людей.)

5. робота з текстом.

Знайдіть	у	повісті	пейзажі	й	проаналізуйте	їх.	y
1)	 «Сонце,	 сідаючи	 за	 гору	 по	 той	 бік	Дністра,	 проглянуло	

з-поза	хмар	на	хвилину	і	останнім	променем	попрощалось	
з	землею;	він	спалахнув	жарким	полум’ям	на	високім	хрес-
ті	і	полинув,	згасаючи,	до	високостей	темрявих».

2)	 «Холодне,	беззоряне	небо…	Невідмовне,	глухе;	чорна	хма-
ра	грізно	здіймалась	зі	сходу,	і	в	неосяжній	пітьмі	миготіли	
лишень	блискавиці	далеких	пожарищ…»

3)	 «Тихий	літній	 вечір.	На	 заході	 гасне	 поволі	 рожевистий	
світ».

4)	 «Яскраве	літо	 і	 спека.	Розжеврене	небо	 безхмарне	 високо	
знялось	у	безодній	блакиті.	Вітер	ані	шелесне;	буйне	жито	
своє	 стигле	 колосся	 до	 землі	 клонить,	мов	 проситься	 на	
спочинок	у	снопи…»

О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і

Перший	і	другий	пейзажі	підкреслюють	тривожний	стан	лю-
дей	перед	нападом	ворогів,	їхні	передчуття.	Природа	ніби	проро-
кує	трагічні	події.	Другий	і	третій	пейзажі	подаються	перед	роз-
повіддю	про	щасливе	дитинство	Орисі	 в	 батьківському	домі;	про	
повноту	щастя	закоханої	дівчини.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Складання сенкану.

Складіть	 сенкан	 про	 основних	 героїв	 твору	М.	 Старицького		y
«Оборона	Буші».

Н а п р и к л а д:
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Орися 
Ніжна	і	рішуча,

Антось 
Шляхетний	і	вірний.

Командує,	втішає,	любить.	
Що	сильніше	за	любов	до	Вітчизни?	
Вибух.

Бореться,	любить,	страждає.	
Як	змирити	отчизну	й	кохану?	
Лицар.

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 Гра «Займи позицію».
Твір	М.	Старицького	«Оборона	Буші»	мене	вразив

Так Окремими	епізодами Ні

або

Не	зовсім

Vіі. доМашнє завдання

Підготуватися	 до	 тематичної	 контрольної	 роботи	 «Творчість	
І.	Карпенка-Карого,	М.	Старицького».

Урок № 20

Тема. Контрольна робота.	 «Творчість	 І.	Карпенка-
Карого,	М.	Старицького».

Мета: актуалізувати,	закріпити	й	узагальнити	знання	
учнів	 з	 вивчених	 тем;	 виявити	 рівень	 знань,	
умінь	та	навичок	з	метою	контролю	й	корекції;	
розвивати	пам’ять,	уміння	аналізувати	літера-
турні	 явища,	 письмово	 висловлювати	 власні	
думки	 з	 приводу	 прочитаного,	 характеризу-
вати	 героїв,	 зіставляти	 їх;	 виховувати	 кращі	
людські	якості,	любов	до	літератури.

обладнання: тестові	завдання	у	двох	варіантах.
Теорія літератури: жанри	 драматичного	 твору,	 трагікомедія,	

історико-романтична	повість,	 засоби	комічно-
го,	різні	види	описів.

Хід уроку

I. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

ііі. основний зМісТ робоТи

1. інструктаж щодо виконання тестових завдань.
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2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант і
По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 Чому	Націєвський,	герой	твору	І.	Карпенка-Карого	«Мар-

тин	Боруля»,	втік	від	нареченої,	дочки	Борулі	Марисі?
А	 Він	злякався	Миколи,	попереднього	жениха	Марисі;
Б	 вона	виявилася	не	дуже	багатою;
В	 подумав,	що	вона	чекає	дитину	від	іншого;	9
Г	 вона	виявилася	дуже	некрасивою.

2.	 Для	чого	Орися,	 героїня	 твору	М.	Старицького	 «Оборона	
Буші»,	наказала	Антосеві	прийти	в	таємний	льох?
А	 Щоб	разом	померти	й	залишитися	з	ним	навіки;	9
Б	 щоб	переховатися	й	разом	урятуватися;
В	 щоб	потім	утекти	в	далекі	краї;
Г	 щоб	помститися	юнакові	за	зраду.

3.	 Який	 твір	 світової	 літератури	можна	 вважати	літератур-
ним	попередником	п’єси	І.	Карпенка-Карого	«Мартин	Бо-
руля»?

4.	 Продовжіть	речення.
«Трагікомедія	—	це	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Схарактеризуйте	образи	оборонців	Буші	(за	повістю	М.	Ста-

рицького	«Оборона	Буші»).
6.	 Визначте	 засоби	 комічного	 в	 трагікомедії	 І.	 Карпенка-

Карого	«Мартин	Боруля».

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Напишіть	 твір-роздум	 «Патріотизм,	 відповідальність	
за	долю	батьківщини»	(за	твором	М.	Старицького	«Обо-
рона	Буші»	та	власним	досвідом).

Б	 Продовжіть	історію:	«Якби	Мартин	Боруля	здобув-таки	
дворянство…».

Варіант іі
По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 Чому	 Мартину	 Борулі,	 герою	 однойменного	 твору	

І.	Карпенка-Карого,	відмовили	у	дворянстві?
А	 Він	не	вів	дворянський	спосіб	життя;
Б	 у	документах	поплутали	букви	в	прізвищі	героя;	9
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В	 виявилося,	що	документи	Борулі	підроблені;
Г	 Націєвський	вирішив	помститися	за	наречену.

2.	 Кому	належав	замок	«Орлине	гніздо»	в	повісті	М.	Стариць-
кого	«Оборона	Буші»?
А	 Стефану	Потоцькому;
Б	 Антосю	Корецькому;
В	 Лянцкоронському;
Г	 Чарнецькому.	9

3.	 Хто	у	світовій	літературі	був	попередником	М.	Старицько-
го	в	жанрі	історико-пригодницького	твору?

4.	 Продовжіть	речення.
«Історико-романтична	повість	—	це	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Схарактеризуйте	 образ	 головного	 героя	 трагікомедії	

І.	Карпенка-Карого	«Мартин	Боруля».
6.	 Визначте	роль	пейзажів	та	 інших	описів	у	повісті	М.	Ста-

рицького	«Оборона	Буші».

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Напишіть	 твір-роздум	 «Прагнення	 вивищитися	 над	
оточенням,	нехтуючи	родовими	традиціями,	народною	
етикою	та	мораллю,	у	 творі	 І.	Карпенка-Карого	 “Мар-
тин	Боруля”	і	в	наш	час».

Б	 Продовжіть	 історію:	 «Якби	Орися	й	Антось	 із	 повісті	
М.	Старицького	“Оборона	Буші”	не	загинули…».

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

V. доМашнє завдання

індивідуальне завдання.	 Підготувати	 повідомлення	 про	
І.	Франка.

Урок № 21

Тема. І.	Франко	—	письменник,	учений,	громадський	
діяч.	 Багатогранність	 діяльності	 митця,	 її	
вплив	на	розвиток	української	та	світової	куль-
тури,	 пробудження	 національної	 свідомості.

Мета: розкрити	 значення	 титанічної	 діяльності	мит-
ця,	 зацікавити	 його	 творчістю,	 спонукати	
учнів	 до	 читання;	 розвивати	навички	пошуку	
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потрібної	 інформації,	 складання	повідомлень,	
сприйняття	матеріалу	на	слух,	висловлювання	
власної	думки	з	приводу	прочитаного;	вихову-
вати	цілеспрямованість,	активну	громадянську	
позицію,	любов	до	праці,	книги.

обладнання: портрет	 письменника,	 виставка	 його	 творів,	
ілюстрації	 до	 біографії,	 аудіозаписи	пісень	на	
слова	І.	Франка.

Теорія літератури: роди	і	жанри	літератури,	літературознавчі	роз-
відки,	перекладництво.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 Аналіз виконання контрольної роботи.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
Шевченко	 і	Франко	—	 два	 велетні,	 які	 піднесли	 нову	 укра-

їнську	 літературу	 до	 світових	 висот.	 І	 сьогодні	 ми	 розпочина-
ємо	 більш	 глибоке	 ознайомлення	 з	 особистістю	 Івана	 Яковича	
	Франка,	 з	 його	 величезною	 літературною	 спадщиною,	 грома-
дянською	та	науковою	роботою.	П’ятдесят	томів	повного	зібран-
ня	 творів	 І.	 Франка	 не	 вмістили	 всіх	 його	 праць,	 а	 частина	
з	 них,	 особливо	 написаних	 іншими	 мовами,	 ще	 чекає	 на	 своїх	
дослідників.	 Існує	 навіть	 ціла	 галузь	 літературознавства	 —	
франкознавство.

Отже,	вирушаймо	в	гості	до	генія!

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
Оскільки	ми	будемо	говорити	не	просто	про	талановиту	люди-

ну,	а	про	генія,	звернімося	до	тлумачного	словника,	щоб	з’ясувати	
зміст	названих	понять.

талант	—	високий	рівень	обдарованості;	у	мистецтві	—	творча	
обдарованість,	 характерними	 ознаками	якої	 є	 сила	 художнього	
мислення,	 активність	 уяви,	 спостережливість,	 глибина	пам’яті,	
багатство	емоцій.

Геній	—	найвищий	ступінь	обдарованості	людини,	що	харак-
теризується	 ознаками	 таланту,	 а	 також	науковою,	 естетичною	
інтуїцією.
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Можна	знайти	й	інші	визначення.	Постать	І.	Франка	повністю	
відповідає	 їм.	П.	 Тичина	 назвав	 письменника	 «талантом	 серед	
талантів».

Як	 ви	 знаєте,	Нобелівська	 премія	 є	 однією	 з	 найвищих	 та	
найпрестижніших	нагород	у	світі.	Як	це	пов’язано	з	І.	Франком,	
послухаймо	лист	 австрійського	професора,	 доктора	філософії	 до	
комітету	з	присудження	Нобелівської	премії.

лист до нобелівського комітету,  
написаний 26 листопада 1915 року.

«Високоповажній	 Королівській	 Академії,	 м.	 Стокгольм.	
Оскільки	український	університет	для	35-мільйонного	населення	
не	відкритий	ні	в	Галичині,	ані	в	Східній	Україні	й	унаслідок	того	
не	існує	Академічної	колегії,	яка	могла	б	представити	найбільших	
та	найзаслуженіших	людей	народу	Королівській	Високоповажній	
Академії,	 тому	 я	 дозволю	 собі	 звернути	 увагу	 високоповажної	
академії,	що	найбільший	і	одночасно	слов’янський	поет	і	вчений	
живе	 у	Львові,	 у	 нужді,	 але	 зі	 свіжістю	юнака	 високо	 держить	
прапор	боротьби	за	свободу,	прогрес	і	загальнолюдські	ідеали	про-
тягом	половини	століття.

У	 1893	 році	 захистив	 докторську	 дисертацію	 у	Віденському	
університеті	 на	 відмінно	 під	 керівництвом	 відомого	 професора	
Ягіча,	 але	 з	 політичних	причин	його	не	 допустили	 до	 універси-
тетської	кафедри.	Він	працював	на	ниві	поезії,	прози,	як	критик,	
історик	літератури,	етнограф	тощо,	працював	так,	що	втратив	зо-
всім	своє	здоров’я.

Майже	6	років	він	(був	паралізований)	диктував	свої	твори,	по-
вні	весни	і	свободи,	справжні	перлини	поезії	свого	народу,	які	діс-
тали	 загальне	 визнання	як	 творіння	 загальнолюдської	 вартості.

Він	є	національним	поетом	свого	народу.
Бібліографічний	список	його	творів	українською,	німецькою,	

російською,	 польською,	 чеською	 та	 іншими	мовами	 становить	
величезний	 том.	Він	 є	 справді	 найвизначнішим	письменником	
сучасної	Європи.

Жалюгідне	становище	нації	не	дозволило	видатному	письмен-
никові	стати	доступним	широким	культурним	масам.

У	1914	році	він	одержав	вітання	від	широких	кіл	свого	народу,	
своїх	друзів	та	недругів	з	нагоди	сорокалітнього	ювілею	своєї	літе-
ратурної	творчості.

Тепер	 він	 лежить…	 тяжко	 хворий.	Від	 голодної	 смерті	 його	
рятує	тільки	допомога	студентів.

Це	 видатний	поет	 і	 прозаїк,	 пісні	 якого	 стали	національним	
гімном,	 цей	 великий	Провідник	 свого	 народу,	міжнародний	 ге-
ній	 заслуговує,	щоб	 славна	Королівська	Академія	 нагородила	
його	Нобелівською	премією.	Я	підкреслюю	при	цьому	величезне	



94

	політичне	значення	такої	нагороди	для	національних	змагань	ста-
ровинного	культурного	народу,	який	тепер	бореться	за	відкриття	
свого	 університету.	Нагородження	 Івана	Франка	Нобелівською	
премією	буде	мати	величезне	значення	не	тільки	для	самої	Украї-
ни,	але	також	для	Східної	і	Західної	Європи.

Відень,	26	листопада	1915	року.		
Професор,	доктор	філософії	Застирець	Йосип».

Цей	лист,	написаний	1915	року,	надійшов	до	Стокгольма	вже	
тоді,	 коли	 список	лауреатів	Нобелівської	 премії	 був	 затвердже-
ний.	У	1916	році	кандидатура	І.	Франка	не	розглядалася,	оскіль-
ки	в	травні	цього	року	український	поет	помер,	а	Нобелівські	пре-
мії	посмертно	не	присуджуються.	Але	вже	те,	що	 ім’я	І.	Франка	
було	 серед	 претендентів	 на	 здобуття	Нобелівської	 премії	 поряд	
з	такими	всесвітньо	відомими	діячами,	як	Ромен	Ролан,	Анатоль	
Франс,—	свідчить	про	велич	Каменяра.

—	 Що	ви	знаєте	про	дитинство,	життя	Франка,	які	твори	чи-
тали?	 («Фарбований	Лис»,	 «Захар	Беркут»,	 «Іван	Вишенський»	
та	ін.)

Про	 багатогранність	 таланту	 й	 діяльності	Франка	 свідчить	
хоча	 б	 такий	перелік:	 він	 був	поетом,	 прозаїком	 і	 драматургом,	
перекладачем	 і	 літературним	критиком,	 істориком	 і	 теоретиком	
літератури,	 театру,	мистецтва;	 відомий	як	 публіцист,	філософ,	
фольклорист,	мовознавець,	 етнограф	 та	 економіст;	 перекладач,	
журналіст;	 один	 із	 найвизначніших	політиків	 Галичини	кінця	
XIX	—	початку	XX	століття.

Кожна	 із	цих	галузей,	у	 свою	чергу,	розкриває	широкий	діа-
пазон	зацікавлень	та	обдарувань	письменника.	В.	Шевчук	у	книзі	
«З	 вершин	 та	 низин»	 пише	 про	Франка	 як	 поета:	 «Він	 дав	 по-
етичні	 обробки	 багатьох	 європейських	 та	 східних	 тем	 і	мотивів,	
створив	 великий	цикл	поезій	 за	мотивами	 історії	 стародавнього	
світу,	найбільше	римської	 історії,	перекладав	вавилонські	 гімни	
й	 молитви,	 індійські	 легенди	 з	 «Махабхарати»,	 великі	 цикли	
староарабської,	 давньогрецької	 та	 давньоримської	 поезії,	 епічну	
поезію	народів	світу,	зокрема	старошотландські,	староанглійські,	
старонорвезькі,	староісландські	балади,	іспанські	романси,	албан-
ські,	 португальські,	 італійські,	 німецькі,	 єврейські,	 китайські,	
болгарські,	 сербо-хорватські	 народні	 пісні,	 уривки	 з	 угорського	
народного	епосу,	дав	цикл	“Циганські	мелодії”,	переклав	“Слово	
про	похід	Ігорів”	і	“Краледвірський	рукопис”».

—	 Про	що	 свідчить	 цей	 перелік?	 (Франко	 знав	 багато	мов,	
історію,	 географію,	мав	колосальну	працездатність,	 наполегли-
вість.)

Щодо	 працьовитості	Франка.	Це	майже	 легенда.	Як	 згадує	
сам	письменник,	він	писав	 і	в	тюрмах,	 і	майже	непритомний	від	
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голоду;	писав	і	в	затемнених	кімнатах,	через	що	ледве	не	втратив	
зір;	коли	параліч	скував	праву	руку,	писав	лівою;	коли	відмовили	
обидві	руки	—	диктував.

Як	 відомо,	 Іван	Франко	 був	 одним	 із	 перших	 професійних	
письменників,	які	заробляли	собі	на	хліб	пером,	через	що	особли-
ве	значення	для	нього	мав	розпорядок	робочого	дня.	Лягав	він	піз-
но,	а	вставав	найпізніше	о	9-й	ранку.	Виходив	на	прогулянку,	піс-
ля	чого	брався	до	термінової	роботи,	за	одним	присідом	невтомно	
міг	працювати	5–6	годин.	Близько	10–11-ї	години	Франко	робив	
мандрівку	від	своєї	хати	до	вул.	Чарнецького,	на	якій	містилася	
редакція	 «Літературно-наукового	 вісника»,	 «Записок	наукового	
товариства	 ім.	Шевченка»	 та	 «Українсько-руської	 видавничої	
спілки».	 Там	 він	 здебільшого	 проводив	 цілий	 день,	 редагуючи	
і	коригуючи	рукописи,	беручи	участь	у	засіданнях.	Часто	дорогою	
заходив	у	 бібліотеку	«Оссолінеум»	або	Народного	дому.	Близько	
2-ї	години	Франко	повертався	додому	на	обід.	Післяобіднього	від-
починку	письменник	не	визнавав.	Писав	він	здебільшого	до	4–5-ї	
години,	тоді	 знову	повторював	свій	шлях	або	йшов	чи	по	вулиці	
Баторія,	чи	по	Академічній	(тепер	проспект	Шевченка).

Така	працездатність	навіть	породила	літературну	бувальщину	
«За	бар’єром	—	бар’єр»:

Іван	Франко	попросив	фольклориста	Володимира	Гнатюка	під-
готувати	статтю	і	дав	йому	тиждень	строку.

—	 Я	не	можу	цього	написати	за	тиждень,—	сказав	Володимир	
Михайлович.	—	Вам	легко,	 бо	 ви	 таку	 статтю	напишете	 за	 один	
день.

—	 Зовсім	не	легко,—	заперечив	Франко,—	бо	якщо	напишу	її	
за	день,	то	зразу	ж	мушу	починати	щось	нове.

* * *
—	 Як	 ви	 думаєте,	 чи	 талановитій	 людині,	 генієві	 потрібна	

така	шалена	напруга,	така	працьовитість?

2. Повідомлення учнів.
і. Франко і музика, фольклористика

Музикальність	 Івана	Франка,	 глибоке	 знання	природи	пісні	
як	 синтетичного	 жанру	 слова	 і	 музики	 позначилося	 на	 його	
численних	поезіях.	Вже	 самі	назви	віршів	—	«Народна	пісня»,	
«Пісня	 і	 праця»,	 «Чим	 пісня	 жива»,	 «Пісня	 будучини»	 та	 ба-
гато	 інших	 —	 вказують	 на	 наявність	 у	 творах	 поета	 пісенної	
образності.

Відомий	український	фольклорист	Ф.	Колесса	в	статті	«Народ-
нопісенна	ритміка	в	поезіях	Франка»	переконливо	доводить,	що	
частина	віршів	була	задумана	поетом	як	пісні,	що	написані	вони	
на	зразок	(у	тому	числі	й	на	мелодію)	народних	пісень	(наприклад,	
«Ой	 ти,	 дівчино,	 з	 горіха	 зерня»,	 «Червона	калино,	 чого	 в	 лузі	
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гнешся»,	«Ой	ти,	дубочку	кучерявий»).	Використовуючи	пісенну	
форму	свого	вірша	«Розвивайся	ти,	високий	дубе»,	I.	Франко	ба-
жав,	щоб	ця	його	поезія,	співана	під	енергійну	маршову	мелодію,	
поширилася	в	масах	і	набула	значення	народного	гімну.

Отже,	 використані	 письменником	 пісенно-ритмічні	 форми	
передбачають	певну	мелодію,	яка	стає	супутницею	вірша,	що	під-
силює	емоційне	сприйняття.

Ще	в	1898	році	відомий	композитор	С.	Людкевич	написав	му-
зику	до	«Вічного	революціонера».	Дякуючи	С.	Людкевичу,	 Іван	
Франко	сказав:

«Спасибі,	пане-товаришу,	за	ваш	сюрприз.	Але	я	волів	би,	щоб	
у	 вашому	 “Революціонерові”	 теж	 у	 середній	 частині	 був	марш,	
а	не	коляда!»

Цей	вислів	письменника	переконливо	свідчить,	що	музична	ін-
терпретація	значною	мірою	була	закладена	в	ритмо-інтонаційній	
основі	самого	вірша.

Фахівці	 вважають:	 епохальне	 значення	 як	 для	 української	
поезії,	так	і	для	музики	має	«полум’яний»	гімн	«Вічний	револю-
ціонер»,	 геніально	 інтерпретований	М.	Лисенком.	Не	 викликає	
сумніву	 припущення,	що	 «музичний	підтекст»,	 закладений	по-
етом	у	самому	вірші,	М.	Лисенко	талановито	відтворив	у	музиці.	
Героїко-піднесене	 звучання,	конкретність	політичних	 закликів,	
маршовий	 ритм	 демонструють	 органічну	 єдність	 всіх	музично-
поетичних	компонентів.	Цей	гімн	і	став	зразком	органічного	вза-
ємопроникнення	слова	і	музики.

3. Складання таблиці.

Жанрова й тематична різноманітність творів і. Франка

Жанри твори

Епос «Перехресні	стежки»,	«Борислав	сміється»,	«Захар	
Беркут»,	оповідання	та	ін.

Лірика Збірки	«З	вершин	і	низин»,	«Зів’яле	листя»,	
«З	днів	журби»,	«Semper	tiro»	та	ін.

Ліро-епічні	твори «Мойсей»,	«Іван	Вишенський»,	«Лис	Микита»	та	
ін.

Драма «Украдене	щастя»

теми твори

Історична «Захар	Беркут»

Робітнича «Борислав	сміється»	та	ін.

Детективна «Перехресні	стежки»,	«Злочин	з	кількома	невідомими»

Селянська «Ліси	і	пасовиська»,	«Добрий	зарібок»	та	ін.
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теми твори

Шкільна «Грицева	шкільна	наука»,	«Отець	гуморист»,	«Олі-
вець»	та	ін.

Казкова «Фарбований	Лис»,	«Лис	Микита»

Кохання Збірка	«Зів’яле	листя»	та	ін.

Мистецтва «Сікстинська	мадонна»,	«Декадент»	та	ін.

Філософська,	
громадянська

«Мойсей»,	«Гімн»	та	ін.

(Вдома	при	вивченні	біографії	учні	можуть	доповнити,	продо-
вжити	таблиці.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Тестові завдання.

1)	Прочитайте	 висловлювання	А.	Кримського	про	Франка.	Обе-
ріть	рядок	з	відповідними	за	змістом	словом.	Прокоментуйте	
цю	фразу	А.	Кримського.
«Подібно	 до	 легендарного	Данко,	 розірвавши	 свої	 груди,	 він	

дістав	вогнене	серце	і	освітив	ним	шлях	до	…	свого	народу».
А	 освіти;
Б	 покращення;
В	 визволення;
Г	 трагедії.

2)	Оберіть	відповідні	за	змістом	слова,	пропущені	у	висловлюван-
ні	М.	Рильського.	
«Іван	Франко	—	це	розум	і	серце	нашого	народу.	Це	боротьба,	

мука	і	передчуття	…	України	і	…».
А	 нещастя	…	краху;
Б	 щастя	…	людськості;
В	 слави	…	літератури;
Г	 провалу	…	світу.

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Я	відкрив	(відкрила)	для	себе	…»
«Франко	для	мене	постав	як	…»
«Я	переконався	(переконалася),	що	…»

Vіі. доМашнє завдання

Вивчити	біографію	І.	Франка,	знайти	цікаві	факти	й	подробиці.

Закінчення таблиці
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Урок № 22

Тема. І.	Франко.	 Збірка	 «З	 вершин	 і	 низин».	Поезії	
«Гімн»,	«Сікстинська	мадонна».

Мета: ознайомити	 учнів	 із	 поетичною	 творчістю		
І.	 Франка,	 допомогти	 усвідомити	 ідейно-ху-
дожній	 зміст	 віршів;	 розвивати	 навички	 ви-
разного	читання,	аналізу	поезій,	виділення	ак-
туальних	проблем	 та	 зіставлення	 їх	 із	 нашим	
часом;	 виховувати	 активну	 громадянську	 по-
зицію,	оптимістичний	світогляд,	прагнення	до	
розвитку	духовності,	естетичний	смак.

обладнання: портрет	письменника,	 збірки	 творів,	 ілюстра-
ції	до	них,	аудіозаписи.

Теорія літератури: ліричний	твір,	віршові	розміри,	сонет.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Є	 люди,	 які	 живуть	 собі	 спокійним	 життям,	 в	 міру	 своїх	
можливостей	 та	 здібностей	 боряться	 із	 життєвими	 трудноща-
ми,	 сприймають	 усе,	 що	 діється	 навколо,	 як	 дане,	 котре	 вони	
жодним	чином	змінити	не	можуть.	А	бувають	такі	 (їх,	щоправ-
да,	 небагато),	 яким	 до	 всього	 є	 діло,	 які	 намагаються	 активно	
впливати	 на	 хід	 подій,	 які	 не	 можуть	 бути	 байдужими	 до	 зла	
й	несправедливості.	Вони	намагаються	допомогти	 іншим	 (часто	
навіть	 на	 шкоду	 собі),	 мріють	 про	 краще	 майбутнє	 для	 всього	
народу	 й	 усіма	 доступними	 засобами	 сприяють	 цьому.	 Їх	 на-
зивають	 «вічними	 революціонерами».	 Таким	 був	 І.	 Франко,	
такими	є	 і	 багато	його	 героїв.	Про	це	ми	поговоримо	на	 сьогод-
нішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Творче завдання учням.

Складіть	 психологічний	портрет	 І.	Франка	—	 громадського		y
дія	ча,	вченого,	літератора,	людини.

2. Повідомлення підготовлених учнів.

(Учні	розповідають	про	самостійно	знайдені	цікаві	факти	й	по-
дробиці	з	життя	І.	Франка.)
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3. Гра «Цікава арифметика».
600	—	стільки	книжок	було	в	особистій	бібліотеці	бідного	гім-

назиста	І.	Франка.
8	+	8	=	16	—	вісьмома	мовами	Франко	володів	досконало,	ві-

сьмома	—	вільно,	всього	16.
100	—	оповідань	написав	Франко.
10	—	повістей	створив	Франко.
50	—	томів	містить	його	повне	зібрання	творів,	100-томник	—	

планується.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
Відомий	літературознавець,	 академік	НАН	України	Микола	

Жулинський	писав:
«Обов’язок	національної	 інтелігенції,	 інтелектуальної	 еліти	

нації	—	пробуджувати	почуття	національної	гідності,	формувати	
історичну	й	політичну	свідомість	українців,	визначати	національ-
ні	інтереси	й	пріоритети,	зберігати	національну	ідентичність	і	ду-
ховно	й	морально	консолідувати	націю.	Великі	українці,	такі	як	
Іван	Франко,	Леся	Українка,	Михайло	Грушевський,	присвятили	
себе	 виробленню	 дороговказів	 пригнобленій	 українській	 нації,	
яка	одвічно	поривалася	звільнитися	із	пут	рабства	і	приниження.	
Вони	 вірили	 в	 духовну	 силу	 українського	 народу,	 зміцнювали	
національну	духовність	 своєю	творчістю,	 своєю	подвижницькою	
працею	на	ниві	науки,	літератури,	культури	і	політики,	бо	знали,	
що	рано	чи	пізно	потреба	політичної	 самостійності	України	уві-
йде,	за	словами	Івана	Франка,	“на	порядок	дня	політичного	життя	
Європи	і	не	зійде	з	нього,	поки	не	здійсниться”».

Саме	громадянській	темі	й	присвячена	поетична	збірка	І.	Фран-
ка	«З	вершин	і	низин»,	яку	він	видає	1887	року	(друге	видання,	
доповнене	й	перероблене,	вийшло	1893-го).	Це	—	двадцятирічний	
поетичний	доробок	письменника.	Після	«Кобзаря»	Т.	Шевченка	
збірка	І.	Франка	«З	вершин	і	низин»	була	найвидатнішим	внеском	
у	скарбницю	української	поезії	другої	половини	ХІХ	століття.

Збірка	складається	із	семи	розділів:	перший	—	«De	profundis»	
(«З	 глибини»),	що	 об’єднує	цикли:	 «Веснянки»,	 «Осінні	 думи»,	
«Скорбні	пісні»,	«Нічні	думи»,	«Думи	пролетарія»	і	«Excelsior!»	
(«Вище!»);	другий	—	«Профілі	і	маски»,	який	поділяється	на	ци-
кли:	«Поезія»,	«Поет»,	«Україна»,	«Картка	любові»,	«Знайомим	
і	незнайомим»,	«Оси»;	третій	—	«Сонети»,	що	включає	два	цикли:	
«Вольні	сонети»	і	«Тюремні	сонети»;	четвертий	—	«Галицькі	об-
разки»;	 п’ятий	—	«Жидівські	мелодії»;	шостий	—	поема	«Пан-
ські	жарти»;	сьомий	—	«Легенди».



100

Центральна	проблема	збірки	—	людина	і	суспільство,	а	провід-
ний	мотив	—	заклик	до	осмислення	себе	як	особистості,	до	збага-
чення	свого	духовного	світу,	самовдосконалення.

Автор	 намагається	 максимально	 наблизити	 свого	 героя	 до	
читача,	розкрити	його	духовний	світ,	показати,	як	суспільні,	істо-
ричні	події,	соціальні	настрої	хвилюють	його,	непокоять,	викли-
кають	 найрізноманітніші	 реакції.	Ліричний	 герой	 змінюється,	
зростає	 духовно,	 набуває	життєвого	 досвіду,	шукає	 себе	 в	 сус-
пільстві,	формує	 власну	позицію.	Відтворити	напруженість	його	
внутрішнього	життя	 авторові	 допомагає	 досить	 складна	 система	
композиції	всієї	збірки,	кожний	вірш,	цикл,	розділ	якої	має	своє	
місце	і	роль.	Автор	присутній	у	кожному	рядку,	хоч	він	говорить	
то	від	імені	пролетаря,	то	представника	іншої	суспільної	верстви.

Франко	 намагається	 розв’язати	 загальнолюдську	 проблему	
подолання	 відчуження	 особи	 в	 суспільстві	шляхом	показу	 її	 ак-
тивної	участі	в	життєвій	боротьбі.	Ліричний	герой,	перебуваючи	
в	постійному	пошуку	себе,	віддаючи	цьому	всі	свої	сили,	помисли,	
набуває	 соціально	 визначеного	 обличчя	людини	 з	 високою	полі-
тичною	й	національною	свідомістю.	Вороже	оточення	намагається	
зламати	 борця,	 загасити	його	 вільний	 дух,	морально	й	фізично	
знищити.	Підкоритись	впливу	середовища	чи	вистояти	в	бороть-
бі	—	ця	 дилема	постає	перед	 героєм	як	 знамените	 гамлетовське	
«бути	чи	не	бути».	Ідеал	Франка	—	«цілісна	людина»,	внутрішнім	
стрижнем	якої	є	«дух,	наука,	думка,	воля».	(За З. Шевченко.)

2. Виразне читання вірша, прослуховування аудіозапису.
(Учні	виразно	читають	вірш	«Гімн»	(1880),	прослуховують	ау-

діозапис	пісні	на	музику	Миколи	Лисенка.)

3. обмін враженнями щодо почутого.

4. Словникова робота за питаннями учнів.

5. Евристична бесіда.
—	 Що	Франко	 вкладає	 в	поняття	«революціонер»	 і	 чому	він	

«вічний»?
—	 Як	ви	уявляєте	собі	«вічного	революціонера»	за	часів	Фран-

ка	і	нині?
—	 Чому	образ	ворожих,	реакційних	сил	у	вірші	конкретний,	

реалістичний,	а	образ	«вічного	революціонера»	—	алегоричний?
—	 Як	 у	 поезії	 зображено	 зростання	 свідомості	 народу,	 його	

активності	в	боротьбі	за	власні	права?
—	 Чому	 поет	 ставить	 в	 один	 ряд	 із	 духом	 і	 волею	науку	 та	

думку?
—	 Чому	вірш	названий	гімном?
—	 Якою,	за	Франком,	є	концепція	людини	у	вірші?	(Людина	

вільна,	борець.)
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6. Виконання учнями пошуково-дослідницьких завдань.
—	 Виберіть	 із	 тексту	 вірша	всі	 дієслова,	 визначте	 їх	 співвід-

ношення	(приблизно	з	іншими	частинами	мови),	з’ясуйте	роль	та	
значення.	(Дієслів	багато,	вони	надають	творові	динамізму.)

—	 Визначте	 віршовий	 розмір	 твору	 «Гімн».	Як	 він	 впливає	
на	звучання	вірша?	(Чотиристопний	хорей,	створює	маршову,	на-
пружену	мело	дику.)

—	 Схарактеризуйте	систему	художніх	засобів	(епітети,	аліте-
рація,	анафора	та	ін.)

7. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

1)	 Яка	ідея	вірша	«Гімн»?	
2)	 Які	шляхи	розвитку	людства	бачить	Франко	і	якими	засо-

бами	можна	цього	розвитку	досягти?

О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
1)	 —	Заклик	до	активної	життєвої	позиції;
—	 схвалення	боротьби	передових	людей	за	поступ,	за	справед-

ливе	суспільство;
—	 прогрес	людства	зупинити	не	можна;
—	 заклик	до	оптимізму.
2)	 —	Шлях	—	єдність	народу,	пробудження	його	національ-

ної	свідомості,	громадянської	активності.
—	 Засоби	—	«наука,	думка,	воля»	і	не	інакше.
—	 Мирна	боротьба	за	соціальну	справедливість	і	прогрес.

8. Слово вчителя.

І.	Франка	 завжди	хвилювала	 тема	мистецтва,	 його	 джерел,	
служіння	поета	народові.	І	втілював	він	її	здебільшого	в	доверше-
ній	поетичній	формі	сонетів.

Скористаємося	словником	літературознавчих	термінів.
сонет	—	вірш,	що	складається	з	14	рядків	зі	схемою	рим	абба	—	

абба	—	ввг	—	дгд	(можливі	відхилення).	Перший	чотиривірш	—	це	
теза,	другий	—	антитеза,	заключні	два	тривірші	—	синтез,	узагаль-
нення	думки.	Сонети	пишуться	п’ятистопним	ямбом.	Цикл	соне-
тів,	що	складається	з	15	творів,	називається	вінком	сонетів.	

Сонет	виник	у	ХІІІ	ст.	в	Італії	і	став	однією	з	поширених	форм	
світової	поезії.

В	українській	поезії	сонет	з’явився	в	30-х	рр.	ХІХ	ст.	у	твор-
чості	 поетів-романтиків,	 пізніше	 до	нього	 зверталися	майже	 всі	
визначні	поети.	І.	Франко,	як	відомо,	створив	цикли	«Вольні	соне-
ти»	і	«Тюремні	сонети»,	що	увійшли	до	збірки	«З	вершин	і	низин».

Справжнім	шедевром	 є	 сонет	 І.	Франка	«Сікстинська	мадон-
на»	(цикл	«Вольні	сонети»).

9. Виразне читання сонета «Сікстинська мадонна».
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10. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

11. демонстрація репродукції картини.
(Учитель	 демонструє	 учням	 репродукцію	 картини	 Рафае-

ля	 «Сікстинська	мадонна»,	 під	 враженням	якої	 написаний	 твір	
Франка.)

12. Евристична бесіда.
—	 Що,	на	ваш	погляд,	спільне	і	що	відмінне	в	зображенні	ма-

донни,	її	трактовці	у	Рафаеля	і	Франка?	(Поєднується	земне	й	не-
бесне	начала,	уславлюється	жінка-матір.)

—	 Із	 чим	 у	 поета	 асоціюється	 образ	 мадонни?	 («Богиня»,	
«краса»,	«райська	рожа»,	«мати»,	«небеса».)

—	 Який	 художній	 прийом	 використав	 автор	 в	 останньому	
тривірші?	(Гіперболу.)

—	 Що	втілює	 (символізує)	 образ	мадонни	у	 творі	 І.	Франка?	
(Жінка-мадонна	 втілює	красу	мистецтва,	 творче	натхнення,	 за-
галом	Музу.)

13. коментар учителя.
Образ	жінки	в	сонеті	І.	Франка	багатогранний,	він	асоціюється	

також	з	 образом	Матері,	 символом	космічного	й	 земного	життя,	
берегині	родючості	й	роду.	Про	це	влучно	сказав	Ґете	у	«Фаусті»:	
«Вічно	жіноче	підносить	нас	вгору».

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Поєднайте	художні	засоби	з	їх	визначенням.	y

Лице	небесне антитеза

Так,	ти	богиня! окличне	речення

райська	роже,	богине епітет

ні	попівські	тортури	/	ні	тюремні	царські	
мури	/	ані…

метафора

…	вчора	розповився	/	І	о	власній	силі	йде інверсія

словом…,	мов	трубою анафора

не	ридать,	а	добувати звертання

розвидняющийся	(день) порівняння

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Вірші	Франка,	на	мою	думку,	…»
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«Мене	зацікавило	…»
«Співзвучність	 нашому	часові	 я	 вбачаю	у	 думці	Франка,	 ви-

словленій	…»

Vіі. доМашнє завдання

Вміти	виразно	читати,	аналізувати	вірші,	знати	ознаки	сонета.	
Підготувати	індивідуальні	повідомлення.

Урок № 23

Тема. І.	Франко.	Поетична	 збірка	 «Зів’яле	 листя».	
Любовна	тема	у	творчості	поета,	автобіографіч-
ність.

Мета: допомогти	 учням	 відчути	красу,	 художню	до-
вершеність	 інтимної	 лірики	поета;	 розвивати	
навички	виразного	читання,	аналізу	ліричних	
творів,	 висловлення	власних	вражень	 від	про-
читаного;	виховувати	культуру	почуттів,	есте-
тичний	смак,	любов	до	поезії.

обладнання: портрет	письменника,	книга	Р.	Горака	«Тричі	
мені	являлася	любов»	та	ілюстрації	до	неї;	ау-
діозаписи	пісень	на	слова	І.	Франка.

Теорія літератури: інтимна	лірика,	фольклорна	основа.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Кохання,	 вічна	 його	 загадка,	 різні	 відтінки	 людських	 сто-
сунків	 завжди	 були	 в	 центрі	 уваги	поезії.	 Скільки	 чарівних	 ві-
ршів,	що	вражають	щирістю	та	глибиною	почуттів	і	збагачують	
нашу	душу,	написано	поетами	різних	часів	і	народів.	Не	оминув	
цієї	 теми	й	 Іван	Франко,	 створивши	поезії	 надзвичайної	 і	 світ-
лої	 сили.	 М.	 Коцюбинський	 захоплено	 писав:	 «Це	 такі	 легкі,	
ніжні	 вірші,	 з	 такою	широкою	гамою	чувства	 і	 розуміння	душі	
людської,	що,	 читаючи	 їх,	 не	 знаєш,	 кому	 оддати	 перевагу:	 чи	
поетові	 боротьби,	 чи	 поетові-лірикові,	 співцеві	 кохання	 і	 на-
строїв».	Про	те,	хто	надихав	письменника	на	такі	чудові	твори,	
ми	поговоримо	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.

1)	 Доведіть,	що	поезія	«Сікстинська	мадонна»	—	сонет,	 з’я-
суй	те	його	складові	та	основну	думку.

2)	 Виразно	прочитайте	 вірш	«Гімн»,	 зробіть	 його	 короткий	
ідейно-художній	аналіз	і	визначте	ідеї,	які	ріднять	цю	по-
езію	з	нашим	часом.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.

Чомусь	 відбувається	 так,	що	 поетів	 найчастіше	 надихає	 не	
щаслива,	взаємна	любов,	а	нещасна,	нерозділена.	Саме	під	впли-
вом	 страждань,	 «солодкої	муки»	від	кохання	без	 відповіді	наро-
джуються	незрівнянні,	щирі	поетичні	рядки:

Я	понесу	тебе	в	душі	на	дні,	
Облиту	чаром	свіжості	й	любові,	
Твою	красу	я	переллю	в	пісні,	
Огонь	очей	в	дзвінкії	хвилі	мови,	
Коралі	уст	у	ритми	голосні…

Так	було	й	у	Франка.	Його	особисті	почуття,	настрої	вилилися	
в	 збірку	«Зів’яле	листя»,	 яка	 створювалася	 більше	десяти	років	
(1886–1896)	 і	 вийшла	 1896-го.	Вона	має	 підзаголовок	 «Лірична	
драма»	й	складається	з	трьох	частин	—	«жмутків».	Кожна	з	них	по-
значена	власним	настроєм,	ритмікою	та	строфікою.	Науковці	відзна-
чають	оригінальність	композиції	«Зів’ялого	листя»,	у	якій	є	«вірші	
розповідні,	описові,	медитативні,	 складні	 імітації	народних	плачів	
і	народної	пісні».	Але	найкраще	про	це	скажуть	самі	вірші.

2. Виразне читання поезій.

«Як	 почуєш	 вночі	 край	 свойого	 вікна…»,	 «За	що,	 красави-
це,	я	так	тебе	люблю…»,	«Так,	ти	одна	моя	правдивая	любов…»,	
«Якби	знав	я	чари,	що	спиняють	хмари…»,	«Не	знаю,	що	мене	до	
тебе	тягне…»	та	ін.

3. Слово вчителя.

В	одному	 з	 листів	 І.	Франко	розповів	про	 свої	 переживання,	
що	лягли	в	основу	ліричної	драми	«Зів’яле	листя»:	«Ще	в	гімназії	
я	 влюбився	 був	у	 дочку	 одного	руського	попа	Ольгу	Рошкевич…	
Наша	любов	 тяглася	 10	 літ,	 батьки	 зразу	 були	прихильні	мені,	
надіючися,	що	я	 зроблю	 блискучу	кар’єру,	 але	 по	моїм	процесі	
1878–1879	р.	заборонили	мені	бувати	в	своїм	домі,	а	в	1880	р.	при-
силували	панну	вийти	заміж	за	іншого…	Се	був	для	мене	важкий	
удар;	сліди	його	знайдете	в	“На	дні”	і	в	віршах	“Картка	любові”.	
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Пізніше	 я	 познайомився	 з	 двома	 руськими	 поетесами,	Юлією	
Шнайдер	і	Клементією	Попович,	але	жодна	з	них	не	мала	на	мене	
тривкого	 впливу.	Більше	 враження	 зробила	на	мене	 знайомість	
з	 одною	 полькою,	 Йосифою	 Дзвонковською.	 Я	 хотів	 женити-
ся	 з	 нею,	 та	 вона,	 чуючи	 в	 собі	 початки	 сухіт,	 відправила	мене	
і	 в	 кілька	рік	пізніше	 вмерла	як	народна	 вчителька…	Фатальне	
для	мене	було	те,	що	вже	листуючись	з	моєю	теперішньою	жінкою,	
я	здалека	пізнав	одну	панночку	польку	і	закохався	в	неї.	Отся	лю-
бов	перемучила	мене	дальших	10	літ;	її	впливом	були	мої	писання	
“Маніпулянтка”,	“Зів’яле	листя”,	дві	п’єски	в	“Ізмарагді”…».

Панночка	полька	—	Целіна	Журовська.	Про	неї	розповів	син	
поета	Тарас	у	спогадах	«Про	батька»:	«Пізнався	Іван	Франко	з	Це-
ліною	Журовською,	 замужем	Зигмунтовською,	ще	 в	Дрогобичі,	
коли	та	сиділа	при	поштовім	віконці…	Франко	почував	себе	несмі-
ливим,	ні	постаттю,	ні	красою	не	міг	їй	заімпонувати,	його	розуму	
дівчина	не	бачила,	творів	не	знала	і	не	його	слави	бажала,	а	маєт-
ку,	якого	у	Франка	не	було…	Целіна	вийшла	заміж	за	поліційного	
комісара,	мала	з	ним	двоє	дітей…»

I.	Франко,	 розповівши	в	листі	 про	 свої	 почуття,	 зауважував,	
що	тільки	«після	сього…	буде	зрозуміла	п’єска	“Тричі	мені	явля-
лася	любов”	у	“Зів’ялім	листі”».

4. Виразне читання та коментування вірша.
(Учні	виразно	читають	та	коментують	вірш	І.	Франка	«Тричі	

мені	являлася	любов».)

5. Прослуховування аудіозапису.
(Учні	 прослуховують	 аудіозапис	 пісень	 на	 слова	Франка	 (зі	

збірки	«Зів’яле	листя»).)

6. Виразне читання поезії і. Франка «Безмежнеє поле…».

7. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

8. Евристична бесіда.
—	 У	якому	 значенні	 сприймається	перша	 строфа	—	прямо-

му	чи	переносному,	 алегоричному?	Розшифруйте	 алегорії,	 якщо	
вони	 є	 у	 творі.	 (Алегоричному;	поле	—	життя,	 сніжний	 завій	—	
життєві	труднощі,	скрутні	обставини;	кінь	—	надія,	думка,	мрія,	
життєвий	стрижень,	оптимізм.)

—	 Яке	враження	створює	вірш,	його	ліричний	герой?	(Лірич-
ний	герой	страждає,	прагне	будь-що	вирватися,	втекти	від	болю,	
страждань,	які	йому	завдає	світ.	Можливо,	це	нерозділене	кохан-
ня,	несправедливість	 з	 боку	 суспільства,	можливо	ще	 з	 якихось	
причин.)

—	 На	що	вказує	прохання	ліричного	героя	«Ох,	дай	мені	обши-
ру	й	волі!»?	(На	суспільну,	громадську	причину	страждань	героя.)
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9. Виразне читання й прослуховування аудіозапису.
(Учні	виразно	читають	поезію	І.	Франка	«Ой	ти,	дівчино,	з	го-

ріха	зерня…»,	лунає	музика	А.	Кос-Анатольського.)

10. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

11. коментар учителя.
Як	 відомо,	 доробок	Франка-фольклориста	 складав	 близько	

400	пісень	і	1800	коломийок,	котрі	він	почав	записувати	з	десяти-
річного	віку.	Про	Франківське	відчуття	музичного	ритму	свідчить	
той	факт,	що	на	 його	 твори	написано	 близько	 200	композицій,	
а	на	окремі	—	по	декілька.	Микола	Лисенко,	який	приятелював	
із	Франком,	створив	на	його	тексти	6	романсів,	2	хори.	В.	Шевчук	
зазначає,	що	«коли	думка	визрівала,	він,	ідучи	по	місту	чи	ходячи	
по	кімнаті,	висвистував	собі	якісь	мелодії,	щоб	було	легше	знайти	
відповідну	форму».

У	 вірші	 «Ой	 ти,	 дівчино,	 з	 горіха	 зерня…»	 відчутний	 вплив	
фольклору,	він	звучить	як	справді	народна	пісня.

12. дослідницько-пошукове завдання.
Визначте	 фольклорні	 та	 літературні	 риси,	 ознаки	 в	 поезії		y
«Ой	ти,	дівчино,	з	горіха	зерня…»

Фольклорні риси літературні риси

Вигук	(ой).
Поетичне	звертання	(дівчино).
Риторичні	питальні	та	окличні	речення.
Зменшено-пестливі	слова	(устонька, серденько).
Постійні	епітети	(ясная зоре, буря люта).
Анафора	(чом).
Фразеологізми	(загублю душу)

Метафори	(дівчи-
на — з горіха зер-
ня; устонька — 
тиха молитва).
Антитеза	(радощі, 
горе)

13. Виразне читання поезії «Чого являєшся мені…».

14. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

15. Спостереження над художнім текстом.

1)	Запишіть	емоційні	стани,	їхню	зміну	послідовно,	за	строфами:	
біль,	 страждання	→	 образа,	докір	→	прощення	→	 біль	як	ра-
дість.

2)	Визначте	художні	образи	першої–третьої	строф	і	схарактери-
зуйте	їх.

Перша строфа

образи Характеристика

Сон Тьма

Очі Чудові,	ясні,	сумні,	немов	криниці	дно	студене
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образи Характеристика

Уста Німі,	мов	зарево	червоне

Криниця Символ	кохання,	глибини	й	чистоти	почуття

друга строфа

образи Характеристика

Серце Надірване,	здавлене	болем,	жалем

Пісні Ридання

Гордощі Знать	не	знаєш,	минаєш,	не	зиркнеш,	не	кивнеш

Любов Без	тями,	з	мукою	довгими	ночами,	літа	за	літами

третя строфа

образи Характеристика

Зіронько Дівчина

Серце В	турботі,	не	хоче	тужити	весь	вік,	марніє,	в’яне,	засиха;	
оживає,	грає,	вільно	віддиха

Диво	золо-
те	щастя

Щастя,	кохання	молоде,	бажане,	страшне

Отже	герой	проходить	через	біль,	страждання	→	докір,	егоїзм	
→	прощення,	радість,	щастя.

Іншими	словами:	переборовши	образу,	пройшовши	через	про-
щення,	ліричний	герой	відчуває	 емоційне	переживання,	що	 змі-
нює	людину,	підносить	на	вищий	рівень	і	дає	можливість	залиши-
ти	нащадкам	високохудожньо	зафіксований	досвід	—	вірші,	пісні.

На	думку	літературознавця	В.	Андрусенко	та	 інших,	у	вірші	
І.	Франка	«Чого	являєшся	мені	у	сні?»	«відбита	ідейна	концепція	
всієї	збірки	“Зів’яле	листя”»,	він	«є	моделлю	самовдосконалення	
сучасної	 людини	й,	 зокрема,	подолання	 егоїзму	як	почуття,	 яке	
на	сьогодні	не	тільки	не	засуджується,	а	широко	культивується.	
Єдина	 сила,	 яка	 здатна	 протистояти	 егоїзмові,—	це	 справжнє	
кохання,	любов.	Закохана	людина	може	відчути,	зрозуміти	іншу	
й	поступитися	своїм».

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Проблемне запитання до учнів.

—	 Як	розуміти	такі	слова	поета:
Я	не	тебе	люблю,	о	ні,	
Моя	хистка	лілеє,	
Не	оченька	твої	ясні,	
Не	личенько	блідеє.

Я	не	тебе	люблю,	о	ні,	
Люблю	я	власну	мрію,	
Що	там,	у	серденьку	на	дні,	
Відмалечку	лелію?

Закінчення таблиці
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(Це	 образи	жінок,	 кохання	 у	Франка	 зливаються	 в	 один	—	
мрію,	Музу,	пісню,	ідеал	—	далекий	та	ясний.)

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мене	вразило	…»
«Збірка	поезій	Франка	“Зів’яле	листя”	для	мене	…»
«Я	зрозумів	(зрозуміла),	що	поезія	…»

Vіі. доМашнє завдання

Вміти	виразно	читати,	 аналізувати	вірші	 І.	Франка	 зі	 збірки	
«Зів’яле	листя»,	два	з	них	вивчити	напам’ять.

Урок № 24

Тема. І.	Франко.	«Легенда	про	вічне	життя».	Виразне	
читання	поезій	митця	напам’ять.

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст	філософської	поезії	І.	Франка;	розвивати	
навички	виразного	читання	поезій	напам’ять,	
висловлення	власних	думок	і	вражень	про	них;	
поглиблювати	 вміння	 аналізувати,	 співстав-
ляти	явища	літератури	 та	життя;	 виховувати	
усвідомлення	того,	що	любов	—	найвеличніше	
з	 людських	 почуттів,	 яке	 необхідно	 берегти	
й	цінувати;	формувати	естетичний	смак.

обладнання: портрет	письменника,	збірки	його	поезій,	ілю-
страції	до	них,	аудіозаписи.

Теорія літератури: філософська	лірика,	засоби	виразного	читання.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Так	уже	влаштоване	наше	життя,	що	ми	не	можемо	без	інших	

людей,	без	спілкування,	співпраці	з	ними,	їхньої	допомоги	й	під-
тримки.	Мабуть,	 і	 найбільший	 егоїст	 не	 буде	 почуватися	щас-
ливим,	маючи	все	 для	 задоволення	 своїх	потреб,	 але	 залишений	
сам-один.	Тому	цілком	природною	є	потреба	людини	любити,	бути	
любимою,	мати	 сенс	життя.	Над	цим	у	 свої	філософській	ліриці	
роздумує	письменник	І.	Франко,	над	цим	поміркуємо	й	ми	на	сьо-
годнішньому	уроці.
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іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. конкурс виразного читання.

1)	 Повторення	 віршів	 напам’ять,	 теорії	 виразного	 читання	
(у	парах).

2)	 Розповідь	напам’ять	віршів	І.	Франка.
(Можна	 провести	 як	 конкурс	 із	журі	 та	 відзначенням	пере-

можців.)

2. обґрунтування учнями свого вибору.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.

Наступною	після	«Зів’ялого	листя»	була	збірка	поезій	І.	Фран-
ка	 «Мій	 Ізмарагд»,	 яка	 вийшла	1898	року.	Вивчаючи	пам’ятки	
давньоукраїнської	 та	 світової	 літератури,	 де	 було	 «чимало	 ко-
штовних	перлин	правдивої	 поезії,	 котрі	 так	 і	 просяться,	щоб	 їх	
для	новішої	публіки	передати	 в	новій	поетичній	формі»,	 і	 пере-
осмислюючи	 їх	 теми,	 образи	 та	мотиви,	Франко	 створив	цілком	
оригінальні	 поетичні	 твори	 філософського	 та	 громадянського	
змісту.

У	передмові	письменник	так	пояснює	назву	збірки:	«Ізмараг-
дом	звався	в	 старій	Русі	 збірник	статей	та	притч,	почасти	оригі-
нальних,	а	почасти	повибираних	із	грецьких	писань	отців	церкви,	
підібраних	так,	щоби	цілість	становила	неначе	повний	курс	прак-
тичної	християнської	моралі».

Збірка	«Мій	 Ізмарагд»	складається	 із	шести	циклів:	«Покло-
ни»,	«Паренетікон»,	«Притчі»,	«Легенди»,	«По	селах»,	«До	Бра-
зилії».

«Легенда	про	вічне	життя»,	з	якою	ми	ознайомимося,	продо-
вжує	тему	любові	й	висуває	 тезу	про	взаємне	кохання	як	крите-
рій	щастя,	 автор	розмірковує	про	 безсмертя	людини,	 драматизм	
і	дуже	часту	непередбачуваність	людських	стосунків.

2. Виразне читання «Легенди про вічне життя» і. Франка.

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

—	 Як	аскет	заслужив	у	богині	чудодійний	горіх?	 (Молитвою	
і	постом.)

—	 Чому	аскет	передав	горіх	цареві?	(Злякався	вічної	боротьби,	
що	панує	у	світі;	хотів,	щоб	цар	вічно	жив	для	добра	мільйонів.)
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—	 Рабом	чого	відчував	себе	великий	Олександер?	(Кохання	до	
дівчини.)

—	 Чому	цар	передав	горіх	коханій?	(Бо	дуже	її	любив	і	не	хо-
тів	без	неї	жити	вічно.)

—	 Кому	 і	 для	 чого	 віддала	 горіх	Роксана?	 (Генералу	Птоло-
мею,	щоб	заслужити	його	любов.)

—	 Як	чудодійний	горіх	знову	потрапив	до	царя?	(Його	прине-
сла	куртизанка,	якій	його	дав	генерал	Птоломей.)

—	 Чому	цар	не	скористався	шансом?	(Розчарувався	в	коханні;	
зрозумів,	що	любов	не	можна	купити.)

5. Складання схеми.

Накресліть	схему-коло,	яка	відображає	шлях	чудодійного	го-	y
ріха.

курти-
занка

Богиня

цар

цар

дівчина

вогонь

Птоло-
мей

аскет

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Аналіз поезій.

Прокоментуйте	 строфи	 І.	Франка	 зі	 збірки	 «Мій	 Ізмарагд»		y
і	зробіть	висновки.

2

Мужню	силу	хоч	похилить	горе,	
Та	не	зломить,	в	підлість	не	поверне;	
Так	і	свічку	хоч	схили	додолу,	
Свого	світла	вниз	вона	не	зверне.

3

Обрубане	дерево	знов	зеленіє,	
I	місяць	із	серпа	знов	повний	стає;	
Се	бачучи,	чесні,	не	тратьте	надії,	
Хоч	доля	гнівная	вас	гонить	і	б’є.

5

Добру	науку	приймай,	
Хоч	її	і	від	простого	чуєш;	
Злої	ж	на	ум	не	бери,	
Хоч	би	й	святий	говорив.

6

Хто	має	мудрість,	а	з	неї	
Ближнім	не	хоче	вділити,	
Той	має	скарб	многоцінний,	
В	міх	шкуратяний	зашитий.
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8

Дурний,	хто	помилок	лякаючись,	
Не	сміє	братися	до	діла,—	
Так,	як	би	я	не	їв,	лякаючись,	
Щоб	кришка	в	голосницю		
	 не	влетіла.

9

Не	впливе	супроти	вітру	
Запах	цвітів	і	кадила,—	
Але	йде	по	всіх	усюдах	
Добра	слава,	добрі	діла.

10

Навіть	той,	хто	в	призначення	вірить,	
Все	ж	трудитися	мусить	постійно:	
Адже	ж	бачиш	і	сам,	що	без	труду	
Не	горить	і	сухеє	поліно.

18

Скупий	—	не	пан	своїх	засіків		
	 повних,	
А	сторож,	і	приставник,	і	невольник.

19

Книги	—	морська	глибина:	
Хто	в	них	пірне	аж	до	дна,	
Той,	хоч	і	труду	мав	досить,	
Дивнії	перли	виносить.

23

Мухи	сідають	на	ранах,	
Пчоли	на	квітках	пахучих;	
Добрий	все	бачить	лиш	добре,	
Підлий	лиш	підле	у	других.

26

На	двоє	сотворено	богом	вино:	
Розумним	на	радість,	на	згубу		
	 дурному;	
Багатство	—	на	двоє	теж	дане		
	 воно:	
На	добро	милосердним,	на	згубу		
	 скупому.

27

Як	від	лютого	татарина,	
Що	шаблюкою	маха,	
Всі	тікають	безоружнії,	
Так	тікай	ти	від	гріха.

28

Хто	з	всіми	добрий	хоче	буть,	
Той	швидко	втратить	добрий	
	 путь.

Не	може	при	добрі	той	жить,	
Хто	хоче	злу	і	добру	служить,	
Бо	хтівши	догодить	обом,	
Він	швидко	стане	зла	рабом.

36

Наче	віз	без	коліс	
Не	покотиться	до	суду,	
Так	своєї	судьби	
Не	дійдеш	без	праці	й	труду.

38

Ти	сто	людей	побив	в	бою	
І	тим	пишаєшся,	герою?	
Ось	сей	лиш	власну	пристрасть		
	 поборов,	
І	над	тобою	він	горою.

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Найкращим	читцем,	на	мій	погляд,	був	(була)	…»
«Найцікавішою	мені	здалася	думка	Франка	про	те,	що	…»
«Мене	вразило	…»

Vіі. доМашнє завдання

За	однією	зі	строф	скласти	усний	твір-роздум.
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Урок № 25
Тема. І.	Франко.	Вірш	«Декадент»	—	поетичне	кредо	

письменника.	 Вірш-заклик	 «Розвивайся	 ти,	
високий	дубе…».

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст	 творів	 письменника,	 їх	 значення	 для	
згуртування	української	 нації,	 розвитку	 її	 са-
мосвідомості;	 розвивати	 навички	 виразного,	
вдумливого	читання,	аналізу	ліричних	творів,	
висловлення	власних	суджень	про	них,	прове-
дення	аналогій	із	теперішнім	часом;	виховува-
ти	патріотичні	почуття,	активну	громадянську	
позицію,	оптимістичний	світогляд.

обладнання: портрет	 письменника,	 поетична	 збірка,	 ілю-
страції	 до	неї,	 аудіозаписи;	 словники	літрату-
рознавчих	термінів.

Теорія літератури: громадянська	поезія,	образи-символи,	художні	
засоби.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Людина,	 яка	 б	 вона	 сильна	 не	 була,	 не	може	жити	 самою	

боротьбою,	 самими	 громадянськими	 інтересами.	Трагізм	 особис-
того	життя	 часто	 вплітається	 в	 терновий	 вінок	життя	народно-
го»,—	сказав	М.	Коцюбинський	з	приводу	появи	поетичної	збірки	
І.	Франка	«Зів’яле	листя».	Сучасні	поетові	літературознавці	зви-
нуватили	його	 в	 занепадництві,	 песимізмі,	 відмові	 від	 боротьби.	
Франко	 відповів	 критикам	 віршем,	 який	 став	 його	 поетичним	
кредо.	Про	це	ми	поговоримо	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Заслуховування усних творів-роздумів.

2. Виразне читання віршів і. Франка напам’ять.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
Літературний	критик	В.	Щурат,	 з	 яким	Франко	 був	 у	 това-

риських	стосунках,	назвав	збірку	«Зів’яле	листя»	проявом	«дека-
дентизму»	в	українській	літературі.
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Франкові	це	 здалося	образливим,	 він	 сказав,	що	критик	роз-
глядає	 збірку	 «Зів’яле	 листя»	 не	 в	 загальному	 комплексі	 його	
творчості,	а	відірвано,	взявши	лише	один	 із	«життя	момент»,	до	
того	ж	 без	 урахування	 складних	 особистих	 обставин	 і	 пережи-
вань,	 зумовлених	 суспільним	протистоянням.	Франко	пояснює,	
що	цим	викликані	сумні	мотиви	окремих	поезій,	але	песимізм	не	
характерний	для	його	творчості.

Щоб	глибше	з’ясувати	це	питання,	звернімося	до	словника	лі-
тературознавчих	термінів	і	з’ясуємо,	що	таке	декаданс.

декадентство	—	 загальна	назва	нереалістичних	течій	у	 літе-
ратурі	 та	мистецтві	кінця	ХІХ	—	початку	ХХ	 ст.,	 для	яких	ха-
рактерні:	заперечення	соціального	призначення	літератури,	про-
паганда	«чистого	мистецтва»,	песимізм,	пошуки	нових,	подеколи	
вишуканих	форм.

Очевидно,	Франкові	 найбільш	несприятним	 здалося	 запере-
чення	соціального	призначення	літератури,	її	впливу	на	розвиток	
та	піднесення	національної	самосвідомості.

2. Виразне читання поезії «декадент».

(Учні	 виразно	 читають	 поезію	 «Декадент»,	 що	 ввійшла	 до	
збірки	«Мій	 Ізмарагд»	 (цикл	«Поклони»)	й	має	посвяту	В.	Щу-
ратові.)

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

—	 У	якій	формі	побудована	поезія?	 (Діалогу	 з	 уявними	опо-
нентами.)

—	 Які	рядки	з	поезії	 свідчать,	що	поет	не	 є	песимістом?	Які	
аргументи	він	наводить?

—	 Що	 вказує	 на	 активну	 громадянську	 позицію	 автора?	
(«Я	син	народа…»)

—	 Як	поет	 характеризує	 сучасне	 йому	 супільство	 прихиль-
ників	 декадансу,	 від	 кого	 відмежовується?	 (Зачитати	 останню	
строфу.)

—	 Що	 засвідчує	 вірш	 «Декадент»?	 (І.	 Франко	 і	 в	 житті,	
й	 у	 твор	чості	 завжди	 залишається	 самим	 собою,	 людиною,	 яка	
радіє	 і	 страждає,	 ненавидить	 і	 любить,	 сумує	 і	 втішається,	 але	
ніколи	не	зраджує	своїх	принципів	громадянина,	патріота,	борця	
за	народне	щастя.)

5. Виконання учнями пошуково-дослідницьких завдань.
Визначте	художні	засоби,	які	надають	віршеві	експресивності,		y
емоційної	наснаги	та	переконливості	в	доведенні	основної	дум-
ки	ліричного	героя.
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Художні засоби Цитати

Антитеза Біль,	і	жаль,	і	туга	—	надія,	воля,	радісне	чуття

Алітерація Тужити	—	живий	—	жити	—	життя

Риторичні	питання Який	я	декадент?

Фразеологізми Празник	життя,	не	опускаю	рук,	дуріти	з	жиру

Згрубілі,	просто-
річні	слова	тощо

Який	у	біса

6. Слово вчителя.

Про	 громадянську	 свідомість,	 патріотизм	Франка	 свідчить	
і	його	вірш	«Розвивайся	ти,	високий	дубе…»,	який	за	радянських	
часів	не	був	відомий	українським	читачам,	бо	в	ньому	автор	висту-
пає	національним	пророком,	провісником	духовного	відродження	
України.

7. Виразне читання вірша і. Франка «розвивайся ти, високий 
дубе…».

8. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

9. Евристична бесіда, спостереження над текстом.

—	 Які	фольклорні	мотиви	звучать	у	вірші?	(Поетичний	пара-
лелізм	веснянок	—	календарно-обрядових	пісень.)	

—	 Що	 цей	 вірш	 нагадує?	 (Стрілецькі	 пісні,	 гімн	 України	
П.	Чубинського.)

—	 Які	мотиви,	алюзії	 (натяки)	помітні	 (кого	з	поетів	нагаду-
ють)?	(Т.	Шевченка.)

—	 За	що	й	проти	чого	виступає	Франко?	(За	братерську	друж-
бу,	волю	та	єдність	українського	народу,	щирий	труд;	проти	кро-
вопролиття,	неволі	та	несправедливості.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 робота над характеристикою героя.

Змалюйте	 психологічний	портрет	 ліричного	 героя	 вивчених		y
віршів.

патріот оптиміст борець працьовитий громадянин

ліричний герой

дієва		
людина

справедли-
вий

поєднаний	з	народом,	
його	справжній	син

волелюбний
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Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мені	запам’яталося	…»
«Мене	вразило	…»
«Франко	відкрився	для	мене	ще	і	як	…»

Vіі. доМашнє завдання

Вміти	виразно	читати	й	аналізувати	вірші	Франка,	прочитати	
поему	«Мойсей».

індивідуальне завдання.	Підготувати	повідомлення	про	 біб-
лійного	Мойсея.

Урок № 26

Тема. І.	Франко.	Поема	«Мойсей»	—	одна	 з	 вершин	
творчості	письменника.

Мета: допомогти	 учням	 засвоїти	 ідейно-художній	
зміст	 поеми,	 усвідомити	 її	 значення	 в	 літера-
турі	 та	 в	 житті;	 розвивати	 навички	 аналізу	
ліро-епічних	 творів,	 їх	 проблематики,	 осно-
вних	 ідей,	проведення	 аналогій	 із	 сучасністю,	
висловлення	власних	думок	з	приводу	прочита-
ного;	 виховувати	національну	 самосвідомість,	
історичну	пам’ять,	почуття	поваги	до	духовних	
надбань	нашого	народу.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього,	аудіозаписи.

Теорія літератури: філософська	поезія,	віршові	розміри,	терцини.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Проблема	народу	та	вождя	—	загальнолюдська	й	споконвічна,	

як	і	проблема	вибору.	Народ,	який	хитається	між	двома	силами	пе-
реживає	глибоку	драму.	Тривалою	неволею	в	людях	була	витрав-
лена	 ідея	 вільного,	 незалежного	життя.	 Задоволення	плотських	
потреб	—	така	сутність	буття,	позбавленого	свободи	й	духовності.	
Але	чи	достатньою	є	для	повнокровного	життя	народу	чиста	ідея,	
що	спирається	лише	на	глибоку	віру?	Це	та	багато	інших	питань	
ми	розглянемо	на	сьогоднішньому	уроці,	глибше	знайомлячись	із	
вершинним	твором	І.	Франка	«Мойсей».



116

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. колективна робота.

Первинне	обговорення	поеми,	обмін	враженнями	про	неї.

2. Евристична бесіда.

—	 До	 якого	 жанру	 ви	 б	 віднесли	 цей	 твір?	 (Філософсько-
громадянська,	політична	поема.)

—	 З	яких	частин	складається	поема?	(«Прологу»,	що	звучить	
як	самостійний	твір,	та	самої	поеми.)

—	 Яка	основа	твору?	(Біблійна	та	історична,	суспільна.)

3. Переказ поеми.

(Учні	переказують	поему	«Мойсей»	за	складеним	«сюжетним	
ланцюжком».)

Пролог	—	звернення	до	українського	народу

Мойсей,	сорок	літ	проблукавши	арабською	пустелею,	наблизився	до	
Палестини

Ізраїльський	народ	зневірився,	не	хоче	йти	далі,	до	мети	—	до	країни	
«обіцяної»

Мойсей,	віддавши	все	життя	задля	щастя	свого	народу,	страждає:	сьо-
годні	в	ізраїльського	народу	верховодять	Авірон	і	Датан,	які	заклика-
ють	побити	й	обплювати	пророка,	що	кличе	в	далекі	краї

Старий	Мойсей,	який	береже	Єгови	накази,	всупереч	забороні	вихо-
дить	на	камінь	і	починає	промовляти

Мойсей	розповідає	легенду	про	те,	як	дерева	обирали	собі	короля	і	як	
ним	став	колючий	терен

Мойсей	застерігає	ізраїльтян,	щоб	вони,	Богом	обрані	посли,	виконува-
ли	його	заповіт

Авірон	висміює	Мойсея,	пропонує	за	його	казки	призначити	пророка	
«громадською	нянькою»
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Натовп,	підбурений	Датаном,	виганяє	Мойсея	із	табору.	Пророк	іде	
в	пустелю	і	чує	голос	демона	Азазеля,	який	навіює	сумніви.	Мойсей	
у	роздумах	прямує	на	вершину	гори	й	не	стримавшись,	піддається	спо-
кусі:	«Одурив	нас	Єгова!»

Загриміли	громи,	замиготіли	блискавки,	але	в	їхній	мові	Мойсей	не	
почув	голоса	Єгови.	І	тільки	після	дощу	серцем	відчув	слова	Бога,	
який	картав	пророка	за	зневіру,	адже	ніхто	не	може	знати	Божих	по-
мислів,	крім	нього	самого.	Єгова	сказав,	що	Мойсей,	довівши	народ	до	
«краю	обіцяного»,	сам	у	нього	не	вступить

У	гебрейському	таборі	тривога.	Тільки	тепер	ізраїльтяни	розуміють,	
кого	втратили.	І	тут	молодий	«князь	конюхів»	Єгошуа	кричить:	
«До	походу!	До	зброї!»	Цей	крик	перетворює	люд	на	героїв,	він	іде,	все	
змітаючи	на	шляху;	Датана	повішено

4. Словникова робота.

Пояснення	незрозумілих	та	малозрозумілих	слів	і	понять.

5. Повідомлення учня.

історична довідка з «Біблейської енциклопедії»
Народився	Мойсей	приблизно	за	1575	років	до	Христа	в	сім’ї	

Аврама.	Під	час	побиття	дітей	мати	у	кошику	пустила	його	водою,	
бо	 знала,	що	за	 течією	купається	донька	фараона.	Освіту	 і	 вихо-
вання,	досвід	воєначальника	отримав	при	єгипетському	фараоні.	
Вперше	 задумався	про	 важку	долю	 євреїв	 у	 сорокарічному	 віці.	
Рятуючи	іудея,	вбив	єгиптянина.	Переховувався	40	років	у	свого	
тестя,	який	був	священиком.	Першим	провидінням	став	терновий	
кущ	біля	гори	Хорив.	Господь	назвав	себе	Єговою	(Сущим).	Дива	
Господа	—	палиця	стала	 змією,	рука	хворою	на	проказу.	Поміч-
ником	проголошено	Аарона,	брата	Мойсея.	Кари	Бога	єгиптянам	
за	 небажання	 відпустити	 євреїв:	 сарана,	жаби,	 смерть	 немов-
лят.	Шлях	лежав	через	Аравійську	пустелю,	яку	мали	подолати	
600	 000	 чоловіків	 з	майном.	Мойсей	 своїми	молитвами	рятував	
людей	від	спраги,	голоду	і	нападників.	Поблизу	гори	Сінай	євреї	
вперше	почули	10	Божих	заповідей	і	настанови	щодо	церковного	
і	громадського	устрою.	Замість	поклоніння	Богу,	іудеї	почали	по-
клонятися	 золотому	 бику,	 якого	 розтрощив	Мойсей,	 перед	цим	
побивши	скрижалі	із	заповідями.	Чотири	рази	піднімався	Мойсей	
на	Сінай	і	перед	кожним	сходженням	на	гору	постився	по	40	днів.	
Так	 пройшло	 два	 роки.	 Зухвалість	 іудеїв	 постійно	 давала	 себе	
взнаки:	надмірність	у	їжі	(переїдання	перепілками),	ігнорування	

Закінчення схеми
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манни,	протести	під	проводом	Аарона	 і	Датана,	небажання	вою-
вати	 за	 землю	обітовану.	Через	це	 євреї	 були	покарані	Господом	
і	 приречені	 на	 40-річне	 блукання	 пустелею	 (померли	 всі,	 кому	
було	за	двадцять,	крім	Ісуса	Навина	та	Халева).	За	те,	що	Мойсей	
і	Аарон	не	завжди	слухали	Єгову,	отримали	покарання	—	померти	
поза	землею	обітованою.	Помер	Мойсей	у	120-літньому	віці	на	горі	
Нево,	побачивши	здалеку	мету	свого	життя.

6. Слово вчителя.
Про	поему	І.	Франка	«Мойсей»	написано	сотні	літературознав-

чих	розвідок,	у	яких	досліджуються	джерела	написання,	аналізу-
ється	твір	у	цілому	та	в	деталях	 і	нюансах,	висловлюються	різні	
думки,	трактування	та	погляди.	Але	всі	сходяться	в	одному	—	це	
визначний,	епохальний	твір.	Особливо	ж	виділяють	«Пролог»	як	
духовний	заповіт	українському	народові.

7. Виразне читання «Прологу».

8. Евристична бесіда.
—	 Що	спонукало	автора	звернутися	до	українського	народу	зі	

словами:	 «Народе	мій,	 замучений,	 розбитий,	Мов	паралітик	 той	
на	роздорожжу,	людським	презирством,	ніби	струпом	вкритий»?	
Це	вияв	зневаги	чи	любові	й	болю?	Відповідь	обґрунтуйте.	Звер-
ніть	увагу	на	дату	написання	твору	—	січень–липень	1905	року	—	
та	історичні	події,	що	в	цей	час	відбувалися.

—	 Чому	тривожно	на	душі	поета?
—	 Навіщо	автор	використовує	багатократне	повторення	рито-

ричних	питань,	які	починаються	 словом	«невже»?	Чи	можна	на	
них	відповісти	однозначно?

—	 Чому	автор	переконаний	у	тому,	що	сила	духу	українського	
народу	переможе?

—	 Чи	актуальні	ідеї	«Прологу»	Франка	в	наш	час	і	чому?

9. Слово вчителя.
У	нотатках	до	поеми	«Мойсей»	часто	згадується	епізод	про	те,	

як	Іван	Якович	1904	року	відвідав	Італію	й	познайомився	з	робо-
тами	 її	 найгеніальніших	митців.	Особливо	 вразив	поета	шедевр	
Мікеланджело	—	 скульптора	 старозавітного	 пророка	Мойсея.	
Дослідники	 вважають,	що	 саме	 це	 дало	 поштовх	 до	 написання	
поеми.	Інші	говорять,	що	образ	біблійного	пророка	Мойсея	виник	
у	художній	уяві	письменника	 задовго	до	1905	року,	формувався	
поетапно.	 Так,	М.	 Зеров	 вважав	 поему	 «героїчним	 звінчанням	
життєвого	діла	Франкового,	його	поетичним	подвигом»,	 а	О.	Бі-
лецький	дійшов	висновку,	що	Франків	«Мойсей»	став	підсумком	
цілого	життя	та	діяльності,	своєрідним	«заповітом	українському	
народові».
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Тому	 образ	Мойсея	 асоціюється	 із	 самим	поетом.	 І.	Франко	
усвідомлював	 свою	місію,	 вірив,	що	живе	недаремно,	що	народ	
сприйме	його	науку…	«Ви	мені	 тут	приписуєте	 в	моїй	 скромній	
літературній	 і	 громадській	 праці	щось	 такого	 надзвичайного,	
а	я	всього-на-всього	був	слугою	свого	народу,	вірніше	мовити,	його	
пастухом	і,	як	Мойсей,	сорок	років	виводив	свій	народ	з	пустелі,	
з	 темряви	 і	 злиднів	 на	широку,	 свідому,	 світову	щасливу	 доро-
гу…»,—	писав	він	у	відповідь	на	привітальний	лист	до	сорокаріч-
ного	ювілею	творчої	діяльності.

10. Виконання учнями завдань пошуково-дослідницького характе-
ру, проблемні запитання.

—	 Чому	 так	 важко	 було	Мойсеєві	 реалізувати	 свою	мету	—	
привести	народ	до	землі	обітованої?

—	 Як	склалися	стосунки	Мойсея	з	гебреями	на	цьому	важко-
му	шляху?

—	 Чому	Мойсей	називає	народ	«нетямучим»,	«рабами»,	«юр-
бою»,	«упертими»,	«наче	сліпими»,	адже	саме	заради	цього	наро-
ду	він	зрікся	всього	у	житті?

—	 Хто	такі	Авірон	і	Датан,	яку	роль	вони	відіграли	в	стосун-
ках	Мойсея	з	народом?

—	 У	чому	основний	конфлікт	між	Мойсеєм	і	«лихим	демоном	
громади»	Датаном?

—	 Прокоментуйте	промову	Мойсея	(IV	розділ).	Яка	її	основна	
думка?	Яка	риса	Мойсея	виявляється	в	ній?

—	 Навіщо	Мойсей	розповів	казку	про	 обрання	короля	 серед	
дерев?

—	 Як	ви	думаєте,	чому	саме	терен	погодився	бути	королем	і	до	
чого	це	його	зобов’язує?

—	 Що	означають	рядки	з	поеми:

О	Ізраїлю,	ти	той	посол,	
І	будущий	цар	світу!	
Чом	не	тямиш	посольства	свого	
І	його	заповіту?

—	 Прокоментуйте	діалог	Мойсея	й	Азазеля	—	темного	демона	
пустелі	—	 з	 погляду	проблеми	«вождь	 і	 народ».	Назвіть	 якості	
Мойсея,	що	тут	яскраво	виявилися.

—	 Як	розуміти	вислів	Єгови:	«Хто	вас	хлібом	накормить,	Той	
враз	 хлібом	піде	 до	 гною;	Та	 хто	 духа	 накормить	 у	 вас,	 Той	 зі-
ллється	зі	мною…»?

—	 Що	відчув	народ,	коли	вождь	залишив	його?	Чому?
—	 Яким	люд	постає	 у	 прикінцевих	 епізодах	 із	 погляду	про-

блеми	«народ	і	вождь»?
—	 Зіставте	пролог	і	епілог,	зробіть	висновки.
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11. Складання таблиці.
Складіть	 порівняльну	 таблицю	 образів	Мойсея	 біблійного,		y
Мойсея	—	героя	твору	та	самого	автора.

мойсей у Біблії мойсей у поемі і. Франко

Задумався	про	тяжку	долю	
євреїв	у	сорокарічному	віці.	
Рятуючи	іудея,	вбив	єгиптя-
нина.	Переховувався	40	ро-
ків.	Повів	народ,	своїми	мо-
литвами	рятував	від	спраги,	
голоду	й	нападників.	Доніс	
до	людей	10	Божих	запові-
дей.	За	свою	зневіру	покара-
ний	тим,	що,	дійшовши	до	
мети,	так	і	не	потрапив	до	
омріяного	краю

Вів	народ	у	країну	обі-
товану,	зносячи	з	усі-
ма	труднощі	шляху.	
Навчав,	доносив	Божі	
заповіді.	Зневірений	
народ	вигнав	його	
й	побив.	Мойсей	зне-
вірився,	втратив	твер-
дість	духу.	Тому,	дові-
вши	народ	до	мети,	
сам	не	ступив	на	зем-
лю	обіцяну

Полум’яною	пое-
зією,	невтомною	
громадською	та	
літературною	ді-
яльністю	кликав	
народ	до	духо-
вного	й	націо-
нального	відро-
дження,	до	волі,	
освіти,	науки,	до	
збереження	сили	
духу

спільне

Вожді,	пророки,	поводирі,	які	вказують	народові	духовні	орієнтири.	
Проходять	через	випробування,	зневіру.	Щасливе	майбутнє	народу	
тільки	передбачають

іV. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Творче завдання.
Складіть	усний	виступ-резюме.	y
О р і є н т о в н а 	 в і д п о в і д ь
Пророк	Мойсей	витискував	з	душ	гебреїв	рабів.	Це	було	важ-

ко.	Він	не	 довів	народ	 до	 землі	 обітованої,	 але,	 безперечно,	 роз-
будив	його	сумління	і	тим	назавжди	ввійшов	в	історичну	пам’ять	
всіх	наступних	поколінь	як	велетень	духу,	провідник.

Проте	образ	Мойсея	не	лише	героїчний,	а	й	трагічний.	Він	роз-
гублюється	в	той	момент,	коли	перестає	чути	голос	Бога	і	втрачає	
віру	у	свою	правду.	А	саме	віра	породжує	ідеал	і	додає	сил	у	бороть-
бі	за	його	здійснення.	Сьогодні	для	нас	це	дуже	актуально.	Поема	
«Мойсей»	висуває	і	розв’язує	багато	гострих	проблем,	передовсім	
взаємин	людини	зі	своїм	оточенням	(в	широкому	розумінні	цього	
слова)	та	із	самим	собою.	Відносини	особи	та	суспільства	є	склад-
ними,	 однак	 без	 суспільства	 особа	 приречена	на	 самотність,	що	
знецінює	життя,	не	сприяє	відчуттю	гармонії	та	щастя.

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Поема	“Мойсей”	на	мене	справила	…»
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«І.	Франко	відкрився	для	мене	як	…»
«Мене	вразило	…»

Vі. доМашнє завдання

Знати	зміст,	уміти	аналізувати	поему	І.	Франка	«Мойсей»,	ви-
словлювати	про	неї	власні	думки.	Визначити	віршовий	розмір	по-
еми	(прологу),	спосіб	римування;	повторити	матеріал	про	віршові	
розміри;	виписати	з	поеми	висловлювання,	які	можна	віднести	до	
крилатих.	Прочитати	«Сойчине	крило».

Урок № 27

Тема. Проза	 І.	Франка.	Новаторські	шукання	пись-
менника.	Новела	«Сойчине	крило».

Мета: ознайомити	 учнів	 з	 ідеями,	 проблемами,	 ба-
гатством	жанрів	Франкової	прози,	 рисами	мо-
дернізму	 в	 ній;	 допомогти	усвідомити	 ідейно-
художній	 зміст	 новели;	 розвивати	 навички	
аналізу	 прозового	 твору,	 характеристики	 різ-
них	емоційних	типів,	висловлення	власних	су-
джень	про	твір	та	його	героїв;	виховувати	гума-
ністичний	 світогляд,	 почуття	 великодушності	
та	вдячності	до	близьких	людей.

обладнання: портрет	 письменника,	 видання	 прозових	 тво-
рів	 І.	Франка,	 ілюстрації	 до	новели	«Сойчине	
	крило».

Теорія літератури: новела,	модернізм,	модерні	засоби	письма.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
І.	Франко	творив	на	зламі	ХІХ	і	ХХ	століть.	Як	відомо,	це	час	

бурхливих	 історичних	 подій,	 різких	 соціальних	 перемін,	 змін	
у	свідомості,	світобаченні	та	світовідчутті	людей.	Митці,	яких	на-
звали	модерністами,	намагалися	знайти	особливі	художні	засоби	
та	нові	жанри	для	передачі	своєрідності	епохи,	сум’яття	в	душах	
людей.	Франко	теж	звернувся	до	модерних	засобів	письма,	не	від-
кидаючи	при	цьому	й	 традиційних,	не	порушуючи	національної	
етичної	традиції.	Про	Франка	—	майстра	прози	—	та	його	новітні	
інтерпретації	ми	будемо	говорити	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Міні-диспут.
«Хто	і	що	приведе	народ	до	щасливого	майбутнього»	(за	І.	Фран-

ком	та	за	власними	міркуваннями).

2. Практична робота.
Визначення	художніх	особливостей	поеми,	віршового	розміру,	

строфічної	будови.
(Н а п р и к л а д.

Тв|ої5м|	бу|ду 5|щим|	ду 5|шу|	я 5	|три|во 5|жу,|	 а	
	∪ — ∪ —	∪ — ∪ — ∪ —	∪	
Від|	со 5|ро|му,5|	я|ки 5х|	на|ща 5д|ків|	пі 5з|них|	 б	
	∪ — ∪ —	∪ — ∪ — ∪ —	∪	
Па|ли5|ти|ме5,|	за|сну 5|ти|	я 5	|не|	мо 5|жу.|	 а	
	∪ — ∪ —	∪ — ∪ — ∪ —	∪	
∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|∪ 
∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|∪ 
∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|∪

П’ятистопний	ямб.	Строфа	—	терцина	аба.)

3. Виразне читання.
(Учні	 зачитують	 виписані	 рядки	 з	 поеми	«Мойсей»,	 які	мо-

жуть	бути	афоризмами.)
Н а п р и к л а д.

Хто	здобуде	всі	скарби	землі	
І	над	все	їх	полюбить,	
Той	і	сам	стане	їхнім	рабом,	
Скарб	духа	загубить.

* * *
Вірю	в	силу	духа	
І	в	день	воскресний	твойого	повстання.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
Як	уже	 згадувалося	на	 вступному	уроці,	 у	 творчій	 спадщині	

І.	Франка	значне	місце	належить	прозі	—	різноманітній	за	тема-
тикою,	жанрами,	мотивами.	Не	оминув	письменник	і	таку	попу-
лярну	тему,	як	жіноча	доля,	жіноча	психологія,	кохання,	подав-
ши	їх	в	новітній	інтерпретації	в	новелі	«Сойчине	крило».

Для	початку	згадаємо,	що	таке	новела.
новела	—	невеликий	розповідний	твір	про	незвичайну	життє-

ву	подію	з	несподіваним	кінцем.

2. Спостереження за композицією та сюжетом твору.
Композиція	незвичайна	—	«твір	у	творі»,	твір	з	обрамленням.
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Герой-адресат	 читає	 листа,	 у	 якому	 розповідається	 історія	
його	кохання	 з	 дівчиною	та	 етапи	 страдницького	життя	 героїні;	
змінюється	настрій	і	світогляд	героя;	зустріч	героїв.	

сюжет новели «сойчине крило»

Герой-естет	готу-
ється	до	зустрічі	
Нового	року.	Ніщо	
суспільне	його	не	
хвилює.	Він	само-
тньо	милується	
мистецтвом,	книга-
ми,	квітами

Лист	від	
незна-
йомки

Історія	кохан-
ня	Марії	до	
Массіно,	рев-
нощі	до	сойки,	
брак	пристрас-
ті	з	боку	чоло-
віка

Втеча	з	прак-
тикантом,	
пограбуван-
ня	батька	
Генріхом

Експозиція Зав’язка Розвиток	дії
Кульмінацій-
ний	момент

Перебуван-
ня	із	Зиг-
мундом	
у	банді	зло-
чинців;	до-
помога	
крадіям

Арешт	Зиг-
мунда;	поїзд-
ка	в	Іркутськ	
із	Володею.	
Нудьга.	Про-
граш	у	карти.	
В	руках	
у	купця

Напад	на	
купця.	Геро-
їня	стає	дру-
гою	дружи-
ною	
капітана-
ісправника	
Серебрякова

Втеча	Марії	
в	Порт-Артур.	
Російсько-
японська	війна.	
Догляд	за	пора-
неним	чолові-
ком.	Мрія	про	
Массіно

Розвиток	дії

Герой-оповідач	змінює	свої	погляди,	
починає	розуміти	справжнє	життя.	
Марія	повертається	до	нього

Позасюжетні	елементи:
описи	(пейзажі,	портрети),	
роздуми	героя,	коментарі

Розв’язка

3. Виконання учнями завдань проблемно-пошукового харак-
теру.
—	 У	чому	полягають	новаторські	шукання	прозаїка,	модер-

нізм	Франка?
Опрацюйте	за	словником	літературознавчих	термінів,	за	довід-

никами	поняття	«модернізм»,	його	ознаки.
модернізм	(від	франц.	modern	—	сучасний)	—	загальна	назва	

напрямів	і	течій	нереалістичного	спрямування	в	мистецтві	ХХ	ст.
Його	ознаки:
—	 відбиття	дійсності	в	людській	підсвідомості;
—	 суб’єктивне	(сфера	духу,	мистецтва)	наділяється	ознаками	

об’єктивної	реальності;
—	 побудова	художньої	 реальності,	що	мало	пов’язана	 з	 дій-

сністю	й	протиставлена	їй;
—	 пошук	нових	шляхів	(форм)	у	зображенні	світу	і	людини.
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Напрями	й	 течії	 модернізму:	 неоромантизм,	 неокласицизм,	
футуризм,	 екзістенціалізм,	 акмеїзм,	 символізм,	 авангардизм,	
імажинізм,	сюрреалізм,	екзистенціалізм,	література	«потоку	сві-
домості»	та	ін.

У	творчості	Франка	ми	знаходимо	окремі	риси	багатьох	напря-
мів	і	течій	модернізму.

Експресіонізм:	 «я»,	 внутрішній	 світ	 художника	—	єдина	ре-
альність;	творець	не	повинен	бути	пов’язаний	з	матеріальним	сві-
том,	тому	що	той	уособлює	хаос,	зло.

«Потік	свідомості»:	внутрішній	монолог;	духовне	життя	героя	
передається	 у	 всій	його	 безпосередності,	 постійній	 зміні	 думок,	
почуттів,	вражень,	спогадів	і	т.	ін.

Неокласицизм:	прагнення	зберегти	право	на	власний	мораль-
ний	 та	 естетичний	кодекс,	 виходячи	 зі	 свого	 уявлення	 про	 за-
гальнолюдські	мистецькі	 цінності,	 деяку	 незалежність	 вічного	
мистецтва	від	скороминущих	виявів	життя;	світова	культура	по-
єднується	з	національною	традицією.

Неоромантизм:	 боротьба,	 небезпечні	 таємничі	 події;	 емоцій-
ність	і	драматизм	розвитку	художньої	дії.

Імпресіонізм:	 витончене	 відтворення	 суб’єктивних	 вражень	
та	спостережень,	мінливих	відчуттів	та	переживань;	психологізм	
у	 змалюванні	 персонажів;	 прагнення	 зафіксувати	миттєві	 вра-
ження;	 лаконізм	прози,	 багатство	 відтінків;	 збільшена	 увага	 до	
кольорів	і	звуків,	яскравих	деталей	(сойчине	крило,	сукня	з	біли-
ми	цятками).

4. робота над порівняльною характеристикою героїв.
Герої	новели	Франка	«Сойчине	крило»	—	різні	емоційні	типи.		y
Спробуйте	зіставити	їх.

Герой-оповідач, массіно марія

«Естет»	—	любить	музику,	книги,	кві-
ти.	Глибоко	ображений	зрадою	дівчи-
ни,	викреслив	її	з	пам’яті.	У	любові	
спокійний,	самовпевнений,	не	розуміє	
жіночої	психології,	того,	що	жінку	тре-
ба	«завойовувати»	постійно,	що	кохан-
ня	потребує	душевних	зусиль,	праці.
Під	впливом	листа	змінює	погляди,	ро-
зуміє,	що	таке	справжнє	життя	і	справ-
жні	пристрасті,	стає	«живим	чолові-
ком»

Емоційно	багата	натура,	жит-
тєрадісна,	передбачувана,	
примхлива,	прагне	до	пізнан-
ня	світу	й	отримує	це	пізнан-
ня	до	жахливих	глибин.	
Її	приваблюють	яскраві	нату-
ри.
Романтична,	розуміє	справ-
жність	свого	почуття	лише	
пройшовши	важкі	випробу-
вання

В и с н о в о к.	 Герої	Франка	—	різні	 емоційні	 типи,	 але	 саме	
цим	вони,	можливо,	й	притягують	одне	одного,	саме	через	це	між	
ними	й	виникають	почуття,	які,	навіть	пройшовши	важкі	випро-
бування,	не	зникають,	вони	ж	допомагають	обом	змінитися.
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5. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
—	 Які	основні	ідеї	новели	Франка	«Сойчине	крило»?

О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 Кохання	—	це	високе,	облагороджуюче	почуття,	це	«робота	

душі».
—	 Тільки	втрачаючи,	людина	розуміє	цінність	втраченого.
—	 За	помилки	у	виборі	доводиться	відповідати,	нести	спокуту.
—	 Не	можна	жити	лише	емоціями.
—	 На	першому	місці	у	стосунках	між	людьми	мають	бути	гу-

манізм,	відповідальність	за	власні	вчинки.

6. коментар учителя.
Письменники-модерністи	 часто-густо	 дозволяли	 собі	 деталь-

но	 зображувати	 безсоромні	 сцени	 інтимного	характеру.	Франко,	
описуючи	досить	незвичайний	шлях	 героїні,	 дотримується	наці-
ональної	етичної	традиції,	звертаючись	до	натяків,	окремих	дета-
лей	і	штрихів	і	зберігаючи	коректність.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Тестове завдання.
Оберіть	відповідні	за	змістом	слова,	пропущені	у	висловлюван-	y
ні	про	І.	Франка.
«Як	не	міг	Леонардо	 да	Вінчі	 бути	 тільки	живописцем,	 або	

тільки	скульптором,	як	не	здатний	був	Ломоносов	бути	тільки	хі-
міком,	або	тільки	поетом,	так	не	народжений	був	Іван	Франко	на	
те,	щоб	усю	силу	свого	розуму,	темпераменту	й	таланту	…	якимось	
одним	річищем…	Франко	був	народжений	поетом,	але	він	же	був	
народжений	 і	 прозаїком,	 і	 ученим-дослідником,	 і	 громадським	
діячем.	Його	творча	діяльність	…	складний	і	прекрасний	поліфо-
нічний	твір:	багато	мелодій,	багато	контрастів,	 гострі	поєднання	
звуків	—	але,	зрештою,	це	зливається	у	світлу	гармонію».

(М. Рильський)
А	 відрізнити	…	розпорошує;
Б	 з’ясувати	…	виникає;
В	 спрямувати	…	нагадує;
Г	 узагальнити	…	вирізняє.

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«І.	Франко	як	новеліст	…»
«Мене	вразило	…»
«Мені	захотілося	…»
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Vіі. доМашнє завдання

Повторити	матеріал	про	творчість	Франка,	вміти	аналізувати	
новелу,	висловлювати	про	неї	власні	думки.

Урок № 28

Тема. І.	Франко	—	митець	 світового	 значення.	Уза-
гальнення	вивченого.

Мета: систематизувати	 й	 узагальнити	 вивчене	 про	
письменника,	 спонукати	 до	 подальшого	 зна-
йомства	 з	 його	 творами	й	 особистістю;	 розви-
вати	навички	 систематизації	 та	 узагальнення,	
зіставлення,	 висловлення	власної	 думки	щодо	
проблем	 і	художньої	цінності	прочитаних	тво-
рів;	 виховувати	шанобливе	 ставлення	до	 твор-
чості	 поета	 як	 до	 великого	 надбання	 україн-
ського	народу	й	світової	спільноти.

обладнання: портрет	письменника,	 ілюстрації	 до	 теми	 (ви-
дання	 творів	 різними	 мовами,	 пам’ятники,	
культурні	заклади	імені	поета	і	т.	ін.).

Теорія літератури: роди	й	жанри	літератури,	вічні	образи,	худож-
ні	засоби,	віршові	розміри.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Він	 був	 середнього	 росту,	 а	 йшов,	 як	 велетень,	 не	 на	 люд-

ську	міру	ставив	кроки,	мало	хто	встигав	за	ним,	а	головою	сягав	
хтозна-як	 високо.	 Спокійної	 вдачі,	 а	 вибухав,	 як	 порох,	 коли	
йшлося	про	добро	трудящих,	і	кидав	громи.	Щоб	Русь	не	спала.

З	війська	відпустили	за	слабкий	зір,	а	бачив	краще	від	інших,	
з	низин	далі	сягав	оком,	ніж	інші	з	гори.

Влада	гнобителів	не	пустила	його	викладати	у	вищий	школі,	
а	він	став	учителем	усього	народу.

Напрацювався	за	десятьох,	життя	йому	було	дано	лиш	одне,	та	
й	те	недовге.

Таким	 був	 Іван	Франко,	 робітник	 пера,	Каменяр,	 чарівник	
слова»,—	 так	 в	 урочисто-фольклорному	 дусі	 писав	 про	 велико-
го	митця	його	син	Тарас,	так	вважали	його	сучасники	—	свідома	
інтелігенція,	 передова	молодь.	Чи	 не	 втратила	 свого	 значення	
творчість	поета	і	його	особистість	нині,	через	століття?	Про	це	по-
говоримо	на	сьогоднішньому	уроці.
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іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. сисТеМаТизація й Узагальнення вивченого МаТе
ріалУ

1. Літературний диктант.
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1)	Де	і	в	якій	родині	з’явився	на	світ	І.	Франко?	(На	Західній	

Україні,	с.	Нагуєвичі,	в	родині	сільського	коваля.)
2)	Назвіть	логічну	пару.

Великий	Кобзар	—	…	(Великий	Каменяр.)
3)	Перша	поетична	 збірка	Франка,	що	принесла	йому	 славу	

й	містила	 у	 своїй	назві	 протилежні	 поняття.	 («З	 вершин	
і	низин».)

4)	Прозовий	твір	Франка	на	історичну	тематику.	(«Захар	Бер-
кут».)

5)	«Лірична	драма»	І.	Франка.	(Збірка	«Зів’яле	листя».)
6)	Франко	різко	 заперечував	проти	 того,	щоб	його	називали	

…	,	написав	про	це	вірш,	який	став	поетичним	кредом	мит-
ця.	(Декадентом.)

7)	Духовний	заповіт	Франка	українському	народові	містить-
ся	…	(У	«Пролозі»	до	поеми	«Мойсей».)

8)	Вірш	«Сікстинська	мадонна»	написаний	у	формі	…	 (Соне-
та.)

9)	Одна	з	пісень	на	слова	І.	Франка	—	…	(«Ой	ти,	дівчино,	з	го-
ріха	зерня…»)

10)	Вічні	образи,	створені	І.	Франком,—	…	(«Вічний	революці-
онер»,	каменярі.)

11)	У	новелі	«Сойчине	крило»	І.	Франко	вдається	до	прийомів	
і	засобів	…	(Модернізму.)

12)	Іван	Франко	—	письменник,	 учений,	 художник,	 громад-
ський	діяч,	перекладач.	Назвіть	зайве.	(Художник.)

2. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
«Проблеми,	які	у	своїх	творах	порушував	І.	Франко:	тогочасні	

й	вічні».

О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і

тогочасні проблеми Вічні проблеми

Шляхи	перетворення	суспільства,	
боротьба	проти	соціального	гноб-
лення.
Становище	селян,	безземелля.
Безправність	простого	народу.
Навчання	у	старій	школі	та	ін.

Вождя	і	народу.
Особистості	й	натовпу.
Кохання.
Патріотизму,	громадянського	
обов’язку,	активної	громадянської	
позиції.
Життєвого	вибору	людини	та	ін.
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3. Проблемне запитання до учнів.

—	 Чому	Франка	можна	назвати	митцем	світового	масштабу?

О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 Охопив	велике	коло	тем	та	проблем,	серед	них	і	вічних;
—	 створив	 високомистецькі,	 досконалі	 твори	 в	 різних	жан-

рах;
—	 закликав	 до	 гуманістичного	цивілізованого	 руху	людства	

у	напрямку	кращого	життя;
—	 пропагував	 загальнолюдські	 цінності,	 піднесення	 духо-

вності,	 національної	 самосвідомості,	 необхідність	 усвідомлення	
відповідальності	місії	провідників	нації,	народу,	керівників	дер-
жави.

4. «Поетичний практикум».

1)	 Дайте	 визначення	 сонета,	 терцини,	 наведіть	 приклади	
з	творів	І.	Франка.

2)	 Назвіть	віршові	розміри	силаботонічної	системи.	Визначте	
розмір	«Легенди	про	вічне	життя»	І.	Франка.

О|лек|са5н|дер|	Ве|ли 5|кий|	весь|	сві 5т|	зво|ю|ва 5в|	
∪ ∪ — ∪ ∪ —	∪ ∪ —	∪ ∪ —	
І|	от|се 5|	в	Ва|ви|ло 5|ні|	мов|	Бо 5г|	ра|ю|ва 5в.|	
∪ ∪— ∪ ∪ —	∪ ∪ —	∪ ∪ —	
А|	по|бо 5ж|ний|	ас|ке 5т|	він|	в	пус|ти 5|ні|	про|жи 5в|	
∪ ∪ — ∪   ∪  —	∪ ∪  —	∪ ∪ —	
І|	мо|ли 5т|во|ю|	й	по 5с|том|	бо|ги| 5ні|	слу|жи 5в.|	
∪ ∪  — ∪ ∪ —	∪  ∪  —	∪ ∪ —

|	∪∪—	|	∪∪—	|	∪∪—	|	∪∪—	|

(Чотиристопний	анапест.	Рими	паралельні,	чоловічі.)

5. Тестове завдання.

Що	означає	слово	«обсервація»	у	висловлюванні	Є.	Олесниць-	y
кого	про	І.	Франка?
«На	Галицькій	Русі	не	було	чоловіка,	що	мав	би	такий	вплив	

на	сучасну	молодь,	який	мав	свого	часу	Іван	Франко.
Складались	на	те	його	відомості	і	його	індивідуальність,	повна	

бистрої	 обсервації	 і	 критичного	 змислу.	 Знайомість	 із	Франком	
вводила	нас,	молодих,	в	зовсім	інший	світ,	його	незвичайна	на	то-
дішній	вік	начитаність,	його	бистрий	погляд	на	речі	і	строга,	але	
дотепна	критика	сучасних	відносин	імпонували	молоді	і	єднали	її	
біля	нього».

А	 Навчання;
Б	 аналіз;
В	 спостереження,	обстеження;
Г	 критика.
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іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Займи позицію».
«Чи	 варта	 творчість	Франка	 детального	 вивчення	 сучасною	

молоддю,	яка	не	мріє	про	літературну	професію?»

Так Частково Ні

V. доМашнє завдання

Повторити	відомості	про	І.	Франка,	скласти	усний	твір-роздум	
«Чи	можна	вважати	подвигом	життя	і	діяльність	І.	Франка?».
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Українська літератУра  
10-Х рокіВ ХХ ст.

Урок № 29

Тема. Вступ.	Б.	Грінченко.

Мета: ознайомити	учнів	з	модерністичними	тенденці-
ями	в	українській	літературі	початку	ХХ	ст.,	її	
найвизначнішими	представниками;	 розвивати	
навички	сприйняття	інформації	на	слух,	виді-
лення	 головного,	 вміння	 знаходити	необхідну	
інформацію	в	 довідкових	 виданнях	 і	 користу-
ватися	 нею;	 виховувати	 допитливість,	 праце-
любність,	гуманізм.

обладнання: портретна	 галерея	 письменників	 початку	
ХХ	 ст.,	 виставка	 їхніх	 творів,	 ілюстрації	 до	
них;	карта	тодішньої	Європи.

Теорія літератури: літературні	течії,	модернізм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Кожна	культурна	 епоха	 заново	 осягає	проблему	 історії,	 тра-
диції,	 спадкоємності.	Характерний	 у	 цьому	 плані	 період	 кінця	
ХІХ	—	початку	ХХ	століття,	адже	він	був	не	лише	межею	часопо-
ділу,	а	й	площиною	співдії	двох	культурно-естетичних	моделей	—	
класичного	реалізму,	що	втрачав	 свою	естетичну	новизну	й	ори-
гінальність,	 та	 модернізму,	 який	 стрімко	 завойовував	 позиції	
у	 світовій	 та	 українській	 літературах.	Природно,	що	ранній	мо-
дернізм	виходив	із	заперечення	основних	принципів	та	вартостей	
реалізму	ХІХ	ст.	Особливо	це	було	помітно	в	поезії,	яка	прагнула	
до	 універсальності	 системи	цінностей,	 зміщення	 і	 з’єднання	ча-
сових	шарів:	«давно»	стає	«тепер»,	а	«далеко»	—	«близько»,	«не-
помітне»	—	«помітним»,	«маленька	деталь»	—	«символом».	І	це	
тенденція	не	 лише	 українських	«молодомузівців»,	 а	 й	 багатьох	
поетів-модерністів	 європейських	літератур.	Ось	які	 складні	про-
цеси	становлення	нашої	літератури	ми	спробуємо	проаналізувати	
на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Перевірка домашнього завдання.
Заслуховування	 усних	 творів-роздумів	 про	 те,	 чи	 є	 життя	

І.	Франка	подвигом.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
—	 Які	значні	історичні	події	відбулися	в	10-х	роках	ХХ	ст.,	як	

вони	вплинули	на	світ,	свідомість	людей,	мистецтво?
—	 Чому,	на	 вашу	думку,	незважаючи	на	 соціальні	катакліз-

ми,	література	переживає	піднесення?	(Межові	ситуації	спонука-
ють	до	роздумів,	пошуків	захисту	в	бурхливому	світі.)

«“Ніколи	досі	на	небі	нашого	слова	не	було	такого	оживлення,	
такої	маси	конфліктів,	 суперечних	 течій,	 полеміки	різнородних	
думок	 і	 змагань,	 тихих,	 але	 глибоких	переворотів”,—	відзначав	
І.	Франко.	Старі	 засоби	художнього	 відображення	дійсності	 вже	
не	могли	передати	нового	змісту,	нових	проблем.	Звідси,	за	висло-
вом	того	ж	Франка,	шукання	“нових	горизонтів”,	“нових	ідей	для	
своєї	землі”.»	(В.	Стефаник).

Збільшився	попит	на	 українську	 друковану	книгу.	Виходить	
у	світ	чимало	окремих	збірок	і	навіть	багатотомних	видань	—	факт	
до	 того	 безпрецедентний.	 Спостерігається	 велике	 пожвавлення	
перекладницької	 діяльності.	Всі	 талановиті	митці	 того	часу	 вва-
жали	за	свій	громадянський	обов’язок	збагатити	рідну	літературу	
перекладом	якогось	твору	з	літератур	світу.

Урочисте	 відкриття	 пам’ятника	Котляревському	 1903	 року	
в	Полтаві	згуртувало	демократичні	сили	української	літератури,	
в	 які	 влилося	 багато	 молодих	 письменників:	 С.	 Васильченко,	
А.	Тесленко,	Т.	Бордуляк,	О.	Маковей,	А.	Кримський,	М.	Вороний,	
О.	Олесь,	П.	Карманський,	А.	Чайковський,	Л.	Яновська,	Грицько	
Григоренко,	Дніпрова	Чайка,	Є.	Ярошинська,	Х.	Алчевська	та	ін.

Українська	література	збагатилася	першорядними	талантами,	
«різнобарвною	китицею	 індивідуальностей»,	 яких,	 за	 словами	
І.	Франка,	не	«постидалась	би	не	одна	далеко	багатша	за	україн-
ську	література».	Вони	остаточно	вивели	наше	писемне	мистецтво	
на	 рівень	 великих	літератур	 слов’янства,	надали	йому	 світового	
значення,	збагативши	новими	ідеями,	темами,	образами,	худож-
німи	засобами.

Група	галицьких	модерністів	об’єдналася	навколо	видавництва	
«Молода	муза».	В	 їхніх	 теоретичних	виступах	 і	 художній	прак-
тиці	 було	 багато	 спільного	 з	 польськими	 та	 австро-німецькими	
літераторами,	зокрема	з	«Молодою	Польщею»,	з	якою	вони	мали	
творчі	контакти.
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Дещо	 ідейно	протистояла	 їм	київська	 група	модерністів,	що	
об’єднувалася	навколо	журналу	«Українська	хата».

Література	 почала	 тяжіти	 до	 ліризму,	 передачі	 подій	 та	 об-
разів	 зовнішнього	 світу	 через	 сприйняття	персонажів.	У	 творах	
зросли	 оціночна	роль	 тропів,	 значення	підтексту,	 посилювалася	
увага	до	ритму	прози	(«поезії	в	прозі»),	підвищувалася	її	лірична	
напруженість,	 емоційність,	психологізм:	 «Нова	 белетристика	—	
се	незвичайно	тонка	філігранова	робота;	 її	 змагання	—	наблизи-
тися	скільки	можна	до	музики.	Задля	свого	вона	незвичайно	дбає	
про	форму,	про	мелодійність	слова,	про	ритмічність	бесіди».

У	1903	році	Микола	Вороний	видає	альманах	під	характерною	
назвою	«З-над	хмар	і	з	долин»,	поставивши	завдання	«хоч	трохи	
наблизитись	 до	нових	 течій	 і	 напрямків	 сучасних	 європейських	
культур».	«Бажалося	б	творів,—	писав	Вороний,—	хоч	з	малень-
кою	ціхою	[дещицею]	оригінальності,	з	незалежною	вільною	іде-
єю,	з	сучасним	змістом;	бажалося	б	творів,	де	було	б	хоч	трішки	
філософії,	де	хоч	клаптик	яснів	би	того	далекого	блакитного	неба,	
що	 від	 віків	 манить	 нас	 своєю	 недосяжною	 красою,	 своєю	 не-
зглибинною	таємничістю».	Упорядник	попереджав	усіх,	що	«на	
естетичний	бік	творів	буде	звернена	найбільша	увага».	Маніфест	
Вороного	викликав	гарячі	суперечки	в	літературних	колах.

—	 Про	що	свідчить	бурхливий	розвиток	літератури	модерніз-
му	початку	ХХ	ст.?

2. Самостійна робота.

—	 Доповніть	тему	відомостями	з	підручника.

3. Слово вчителя.

Одним	 із	 найяскравіших	 представників	 літератури	 на	 зла-
мі	 століть	 став	 Борис	 Дмитрович	 Грінченко.	 Народився	 він	
1863	 року	 на	 хуторі	 Вільховий	 Яр	 (Харківщина)	 в	 сім’ї	 від-
ставного	 штабс-капітана,	 дворянина,	 у	 власності	 якого	 було	
кілька	 десятин	 землі	 та	 водяний	 млин	 (ясно,	 що	 це	 —	 більш	
ніж	 скромні	 як	 на	 поміщицьке	 життя	 статки).	 І	 тут	 постає	
загадка.	 Як	 міг	 він	 так	 рано	 перейнятися	 турботами	 простого	
люду	й	відчути	свою	національну	спільність	з	ними?	Адже	бать-
ко	 всіма	 силами	 спрямовував	 сина	 на	 «панську»	 стезю,	 запро-
ваджував	 «панське»	життя	 в	 домі	 (згадайте	Мартина	 Борулю),	
забороняв	 дітям	уживати	«мужицьке	наріччя».	В	 автобіографії	
письменник	 підкреслював,	 що	 «в	 сім’ї	 у	 Грінченків	 ніколи	 не	
говорено	по-вкраїнському».

Незважаючи	на	 батькову	 заборону,	Борис	 спілкувався	 із	 се-
лянами,	 знав	 їхню	мову,	 усну	 народну	 творчість.	 Відкриттям,	
душевним	потрясінням	було	для	Грінченка	знайомство	з	«Кобза-
рем»	Шевченка.
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Навчався	Б.	Грінченко	в	Харківській	реальній	гімназії,	з	якої	
був	виключений	у	п’ятому	класі	за	зв’язок	із	гуртком	революцій-
них	народників,	що	полягав	у	читанні	їхніх	брошур.	Це	мало	для	
юнака	тяжкі	наслідки:	півторамісячне	ув’язнення,	заборона	мати	
навіть	середню	освіту,	постійний	жандармський	нагляд	і	туберку-
льоз.

Грінченко	працює	дрібним	канцеляристом,	а	потім,	 склавши	
іспит	на	народного	вчителя,	«якимось	чудом»	влаштовується	вчи-
телювати.

Бачачи	темність,	неосвіченість	селян,	їхню	низьку	самосвідо-
мість,	митець	ставить	собі	за	мету	нести	«світло	в	темні	хати».	Для	
дітей	він	написав	читанку	«Рідне	слово»	та	«Українська	грамати-
ка	 до	науки	читання	й	писання»,	 які	 використовувалися	навіть	
у	радянській	школі	перших	років	післяжовтневих	подій.

Творчими	первістками	Грінченка	були	поезії.	1894	року	пись-
менник	 переїхав	 до	 Чернігова	 і	 нову	 «неволю	 канцелярську»	
скрашував	неоціненною	для	 української	 культури	національно-
просвітительською	роботою:	організовував	народне	видавництво,	
приводив	 до	 ладу	 знамениту	 колекцію	 української	 старовини	
В.	Тарковського.	Звільнений	із	Чернігівського	земства,	Грінченко	
береться	за	упорядкування	та	редагування	«Словаря	української	
мови»,	 заміняючи	 собою	разом	 із	 дружиною	цілий	мовознавчий	
інститут.	Він	редагує	газету	«Громадська	думка»,	журнал	«Нова	
громада»,	 працює	 в	 товаристві	 «Просвіта»,	 видає	 українською	
мовою	 твори	 світової	 літератури.	Про	 Грінченка	 говорили,	що	
він	 більше	працював,	 ніж	жив.	Після	поразки	революції	 1905–
1907	 років	 посилюється	 переслідування	митця	 властями.	Його	
знову	 заарештовують.	 Гине	 дочка-революціонерка	Настя,	 забо-
роняють	«Просвіту».	Все	це	приводить	Грінченка	до	загострення	
здобутої	ще	в	молодості	хвороби	й	до	загибелі.

Про	характер	власної	поетичної	—	і	не	тільки	—	творчості	сам	
Б.	Грінченко	зауважував:	«Я	ніколи	не	належав	до	тих	поетів,	що	
ввесь	 свій	 час	можуть	 оддавати	пісні.	На	поезію	 завсігди	 я	мав	
тільки	короткі	хвилини,	вільні	від	праці	—	часом	любої,	дорогої,	
здебільшого	нудної,	наймицької.	Моя	пісня	—	то	мій	робітниць-
кий	 одпочинок	 і	моя	 робітницька	молитва-надія».	Чому	надія?	
Бо	вірші	—	це	й	була	громадська	праця	письменника,	спрямована	
на	 розвиток	 громадянства,	 українства.	Українська	книжка,	 до-
водив	поет,	в	одній	зі	статей,	лише	тоді	сповна	виконує	свою	роль,	
коли	вона	«виробляє	народну	свідомість,	піднімає,	зміцнює,	а	не	
пригнічує	духа,	пособляє	нашому	народові	ставати	народом	муж-
нім,	смілим,	свідомим	своїх	сил,	певних	у	своїх	надіях	на	ліпшу	
будущину».

Виходить	кілька	поетичних	збірок	Б.	Грінченка,	але	найбільш	
талановито	він	виявляє	себе	у	прозі.	Як	запевняв	митця	А.	Крим-
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ський,	«повість	—	то	 і	 єсть	Ваш	властивий	“фах”»:	 тут,	мовляв,	
його	талант	справляє	«суспільне	враження».

«На	розпутті»,	 «Серед	 темної	 ночі»,	 «Під	 тихими	 вербами»,	
«Брат	 на	 брата»,	 низка	 оповідань	—	 далеко	 не	 повний	 перелік	
прозової	спадщини	Б.	Грінченка.	Писав	він	і	драматичні	твори,	за-
значаючи:	«Народові	треба	здорової,	моральної	 і	артистичної	з	лі-
тературного	погляду	драми,	 а	не	 (драми)	 гопака	й	 горілки»,	мета	
театру	—	не	грошові	збори,	а	поширення	«виднокругу	народного».

Як	бачимо,	перед	нами	невтомний	трудівник	літератури,	який	
усе	зробив	для	її	розвитку	й	досягнення	нею	світових	висот.

4. Творча робота.
Складіть	психологічний	портрет	письменника	Б.	Д.	Грінченка.	y

працьовитий талановитий наполегливий чутливий	до	краси

Б. Грінченко

національно	
свідомий

громадсько-
активний

всебічно		
освічений

добрий,		
співчутливий

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Самостійна робота.
Складіть	резюме	до	теми	«Література	10-х	років	ХХ	століття		y
та	її	представники».

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Література	10-х	років	ХХ	століття	уявляється	мені	…»

Vіі. доМашнє завдання

Опрацювати	 тему,	 прочитати	 оповідання	Б.	 Грінченка	 «Ка-
торжна».

Урок № 30

Тема. Б.	Грінченко.	Оповідання	«Каторжна».
Мета: допомогти	 учням	 краще	 засвоїти	 ідейно-

художній	зміст	твору,	його	гуманістичну	спря-
мованість;	 розвивати	 навички	 аналізу	 малої	
прози,	 висловлення	 власної	 думки	 з	 приводу	
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прочитаного;	 поглиблювати	 вміння	 визнача-
ти	 риси	 індивідуального	 стилю	письменника,	
літературний	 стиль	 та	 напрямок;	 виховувати	
прагнення	до	любові	й	добра.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: оповідання,	ідея,	художній	образ;	психологізм	
у	літературі.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

У	біблійних	заповідях	сказано,	що	на	зло	треба	відповідати	до-
бром.	Теорію	«непротивлення	злу	насильством»	висунув	великий	
російський	письменник,	мислитель	Лев	Толстой.	Таку	думку	під-
тримують	багато	інших	людей.

Чому	ж	так?	Ти	до	мене	зі	злом,	ненавистю,	а	я	до	тебе	з	лас-
кою,	прощенням.	Де	логіка?	Мабуть,	її	тут	шукати	не	слід,	бо	це,	
напевне,	 якийсь	незбагненний	 закон	життя.	Відповідаючи	 злом	
на	 зло,	ми	породжуємо	ще	більше	зло,	підштовхуємо	до	помсти,	
провокуємо	на	злочин.	Отже,	ланцюг	зла	можна	перервати	лише	
добром.	Так	є	 і	в	 ідеалі.	Як	інколи	бувало	в	минулому	і	чи	може	
бути	в	житті	нинішньому,	дізнаємося	на	уроці,	познайомившись	
з	оповіданням	Б.	Грінченка	«Каторжна».

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. робота з таблицею.

Заповніть	таблицю.	y

Українська література 10-х років ХХ ст.

основні  
історичні події

найяскравіші 
представники 

літератури

літературні 
угруповання, 

альманахи

літературні  
напрями й течії, 

тенденції

2. Творча робота.

Змалюйте	психологічний	портрет	Б.	Грінченка	—	«робітника		y
без	одпочину».
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IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Складання «сюжетного ланцюжка».

(Учні	під	керівництвом	учителя	складають	«сюжетний	ланцю-
жок»	оповідання	Б.	Грінченка	«Каторжна».)

Сирітське	ди-
тинство	Докії	
без	ласки	
й	любові;	по-
стійна	робота	
і	знущання	
мачухи

Ставлення	сіль-
ських	дітей	до	ді-
вчинки	—	образи,	
насмішки.	Докія	
відштовхує	Хрис-
тю,	що	хотіла	її	
перепросити

Прагнення	
Докії	до	лю-
бові,	ласки;	
розмова	з	ка-
линою,	з	ма-
лою	дитиною

Зустріч	із	
Семеном,	
жагуче	ко-
хання,	від-
криття	сві-
ту	краси

Семен	зраджує	дів-
чину,	на	вулиці	
сміються.	При	зу-
стрічі	парубок	від-
штовхує	Докію

Рішення	помстити-
ся.	Підпал	повіт-
ки.	Згадка	про	дів-
чинку	Саньку,	що	
любила	Докію

Героїня	схаменулася,	
кинулася	гасити	по-
жежу	й	сильно	обго-
ріла.	Померла	зі	сло-
вами	«За	що?»

2. обмін враженнями щодо прочитаного, словникова робота, 
евристична бесіда.

—	 Хто	така	«каторжна»,	чому	героїню	оповідання	так	назива-
ли?	Яким	було	її	становище	в	батьковому	домі?

—	 Що	в	Докії	найбільше	дратувало	мачуху,	батька?	(Що	вона	
не	плакала,	не	просилася.)

—	 Як	ставилися	мачушині	діти	до	Докії,	чому?	А	батько?
—	 Яку	найболючішу	прикрість	зробила	мачуха	Докії?	(Зруба-

ла	калину.)
—	 Чому	на	вулиці	Докію	не	любили?
—	 Який	вона	обрала	спосіб	самозахисту?
—	 Які	 почуття	 оволоділи	Докією,	коли	 вона	 трохи	подорос-

лішала?	(Суму,	жалю.)
—	 Коли	 героїні	 відкрилася	 краса	 природи,	 довколишнього	

світу?	Знайдіть	і	зачитайте	ці	рядки	у	творі.	(Коли	покохала.)
—	 Чи	справжніми	були	почуття	Семена?
—	 Що	Докії	здалося	найобразливішим	при	намаганні	з’ясувати	

стосунки	з	хлопцем?	(Те,	що	він,	як	і	всі,	назвав	її	каторжною.)
—	 Чому	дівчина	кинулася	гасити	пожежу?
—	 Як	поставилися	люди	до	загибелі	героїні,	чому?
—	 Яке	враження	справляє	оповідання?

3. Проблемні завдання та запитання до учнів.

—	 Розкрийте	чинники	формування	характеру	головної	герої-
ні	оповідання	Б.	Грінченка	«Каторжна».	
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сирітство,	
самотність

пияцтво	
батька

постійні	сварки,	
образи	мачухи

бідність,	забитість,	
відсутність	освіти

Характер

неприйнят-
тя	дітей	на	
вулиці

налаштовування	
мачухою	своїх	ді-
тей	проти	Докії

щоденна	
важка	
праця

спадкова	риса	від	ма-
тері	—	мовчазна	поко-
ра,	природна	доброта

—	 Чи	 тільки	 інші	люди	 були	 винні	 в	формуванні	 такого	ха-
рактеру	Докії?	Що	вона	сама	могла	зробити	для	себе	й	чому	не	зро-
била?	(Вона	не	робила	спроби	з	кимось	подружитися,	повести	себе	
по-іншому	з	батьком,	зведеними	сестрами	й	братами;	замкнулася	
у	своїй	образі	на	світ.)

—	 Що	підштовхнуло	Докію	 спочатку	до	 злочину,	 а	 потім	до	
подвигу?	 (Зрада	коханого,	злість	людей;	любов	до	людей,	до	дів-
чинки	Саньки.)

—	 Кого	за	типом	характеру,	умовами	його	формування	нага-
дує	Докія?	(Чіпку	з	роману	Панаса	Мирного	«Хіба	ревуть	воли,	як	
ясла	повні?».)

4. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Яка	основна	думка	оповідання?	y
О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 Життя	в	злобі,	нелюбові	приводить	до	злочину.
—	 Людина	не	може	жити	без	любові,	добра.
—	 Байдужість	до	страждань	інших	—	таке	ж	зло.
—	 Багато	 в	 житті	 залежить	 не	 тільки	 від	 тих,	 хто	 поряд,	

а	й	від	самої	людини.
—	 Утвердження	прагнення	людини	до	любові,	добра.

5. коментар учителя.
В	 оповіданні	 «Каторжна»	Б.	 Грінченко	 виявив	 себе	 як	май-

стер	психологічної	прози.	Він	не	тільки	зображує	зовнішні	дії	та	
вчинки	людини,	 а	й	досліджує	внутрішні	 спонукальні	чинники,	
що	 зумовлюють	поведінку	 героїні.	Це	 дає	 право	 стверджувати,	
що	письменник	працює	в	 руслі	новітніх	шукань	української	но-
велістики	межи	 століть,	користуючись	кращими	виражальними	
засобами	модернізму.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 колективна робота.
Знайдіть	ключове	 слово	 для	 основної	 думки	оповідання	«Ка-	y
торжна»,	яка	є	актуальною	і	в	наш	час.
(Гуманізм.)
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Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Займи позицію».

—	 Чи	доцільне	включення	таких	оповідань	до	шкільної	про-
грами?	Свою	позицію	обґрунтуйте.

Так Певною	мірою Ні

Vіі. доМашнє завдання

Підготуватися	 до	 тематичної	 контрольної	 роботи	 «Творчість	
І.	Франка.	Огляд	літератури	10-х	років	ХХ	ст.	Б.	Грінченко».

Урок № 31

Тема. Контрольна робота.	 «Творчість	 І.	 Франка.	
Огляд	 літератури	 10-х	 років	ХХ	 ст.	 Б.	 Грін-
ченко».

Мета: актуалізувати	й	 закріпити	 знання	 учнів	 з	 ви-
вчених	тем;	виявити	рівень	знань,	умінь	та	на-
вичок	з	метою	контролю	та	корекції;	розвивати	
пам’ять,	 уміння	 аналізувати	 ідейно-художній	
зміст	 творів,	 висловлювати	 власні	 судження,	
співставляти	літературні	явища	з	явищами	ре-
ального	життя,	проводити	аналогії;	виховувати	
прагнення	жити	 за	 законами	добра	й	 справед-
ливості,	високого	гуманізму.

обладнання: тестові	завдання	у	двох	варіантах.
Теорія літератури: сонет,	 філософська,	 громадянська	 поезія,	 ві-

ршові	розміри,	терцини.

Хід уроку

I. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

ііі. основний зМісТ робоТи

1. інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант і
По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
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1.	 Уособленням	боротьби	між	«естетом»	і	«живим	чоловіком»	
є	образ:
А	 Олександера	з	«Легенди	про	вічне	життя»	І.	Франка;
Б	 ліричного	героя	«Сікстинської	мадонни»	І.	Франка;
В	 героя-адресата	з	новели	«Сойчине	крило»	І.	Франка;	9
Г	 Мойсея	з	однойменної	поеми	І.	Франка.

2.	 «Молода	муза»	—	це:
А	 альманах;
Б	 угруповання;	9
В	 літературна	газета;
Г	 літературний	напрям.

3.	 Франкова	 концепція	 поступу	 людства,	 незламний	 опти-
мізм	виражені	у	творі:
А	 «Гімн»;	9
Б	 «Декадент»;
В	 «Легенда	про	вічне	життя»;
Г	 «Безмежнеє	поле…».

4.	 Доповніть	речення.
«Сонет	—	це	…	,	наприклад,	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Визначте	проблематику	поеми	І.	Франка	«Мойсей»,	віршо-

вий	розмір,	яким	вона	написана,	за	уривком:
Сорок	літ	проблукавши,	Мойсей,	
По	арабській	пустині	
Наблизи5вся	з	народом	своїм	
О	межу	к	Палестині.

(Анапест.)
6.	 Поясніть	причини	неординарного	 вчинку	під	 час	пожежі	

головної	героїні	оповідання	Б.	Грінченка	«Каторжна».

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Висловіть	 свої	 судження	про	шляхи	поступу	людства	
(за	творами	І.	Франка	та	власним	баченням).

Б	 Напишіть	 твір-роздум	 «Життєві	шляхи	 І.	Франка	 та	
Б.	 Грінченка	—	приклад	наполегливості	 й	 працелюб-
ності	як	вирішальних	факторів	на	шляху	до	поставле-
ної	мети,	успіху».

Варіант іі
По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
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1.	 «Ліричною	драмою»	названа	така	поетична	збірка	І.	Фран-
ка:
А	 «Із	днів	журби»;
Б	 «Мій	Ізмарагд»;
В	 «З	вершин	і	низин»;
Г	 «Зів’яле	листя».	9

2.	 «З-над	хмар	і	долин»	—	це:
А	 Збірка	І.	Франка;
Б	 гурток	молодих	літераторів;
В	 альманах	початку	ХХ	ст.;	9
Г	 щоденна	літературна	газета	10-х	р.	ХХ	ст.

3.	 Символ	 вічної	жіночності,	материнства,	 краси	 змальова-
ний	Франком	у	творі;
А	 «Ой	ти,	дівчино,	з	горіха	зерня…»;
Б	 «Сікстинська	мадонна»;	9
В	 «Чого	являєшся	мені…»;
Г	 «Безмежнеє	поле…».

4.	 Доповніть	речення.
«Терцини	—	це	…	,	ними	написано	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Зробіть	короткий	 ідейно-художній	 аналіз	прологу	 до	пое-

ми	І.	Франка	«Мойсей»,	визначте	його	віршовий	розмір	за	
уривком:

О	ні!	Не	самі	сльози	і	зітхання	
Тобі	судились!	Вірю	в	силу	духа	
І	в	день	воскресний	твойого	повстання.

(Ямб.)
6.	 Розкрийте	чинники	формування	характеру	Докії	—	голов-

ної	героїні	оповідання	Б.	Грінченка	«Каторжна».

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Висловіть	свої	судження	про	відповідальність	місії	про-
відників	нації,	народу,	керівників	держави	(за	думкою	
І.	Франка	та	власним	баченням).

Б	 Напишіть	твір-роздум	«Любов	як	найвеличніше	з	люд-
ських	 почуттів	 у	 творах	 І.	Франка	 і	 Б.	 Грінченка	 та	
в	моєму	розумінні».

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

V. доМашнє завдання

індивідуальне завдання.	Прочитати	одну	з	новел	М.	Коцюбин-
ського.
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Урок № 32

Тема. М.	Коцюбинський.	Життя	і	творчість,	гуманізм	
світогляду.

Мета: ознайомити	учнів	 із	життям	 і	 творчістю	пись-
менника,	 показати	 еволюцію	його	 світогляду,	
зацікавити,	спонукати	до	читання	творів	митця;	
розвивати	навички	роботи	з	додатковою	літера-
турою,	 висловлення	 власної	 думки	 з	 приводу	
прочитаного	 з	 ідейної	 та	 художньо-естетичної	
точки	 зору;	 поглиблювати	 вміння	 сприймати	
інформацію	на	слух;	виховувати	повагу	до	пись-
менника,	духовних	надбань	українського	наро-
ду,	любов	до	книги,	естетичний	смак.

обладнання: портрет	 письменника,	 виставка	 його	 творів,	
ілюстрації	до	біографії.

Теорія літератури: реалізм,	модернізм,	 натуралізм,	 традиції,	 но-
ваторство.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 Аналіз виконання учнями контрольної роботи.

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Од	 українського	 реалізму	 взяв	 він	 твердий	 певний	 ґрунт	

і	прозору	ясність	думки;	од	французького	натуралізму	—	тверезий	
погляд	на	небоязке	шукання	потрібної	 йому	краси	 всюди,	куди	
тільки	може	око	художника	зазирнути.	Але	ж	од	себе	додав	сюди	
своєї	власної	найкоштовнішої	риси:	оте	глибоке	переймання	пси-
хікою	 героїв,	 вигадливість	 художніх	 образів,	 уміння	передавати	
настрої	й	внутрішні	переживання,	…аристократизм	духа	і	невпин-
не	простування	 до	 світла,	 до	краси,	 до	 ідеалу	—	це	 вже	 самому	
Коцюбинському	належить,	це	його	власне,	не	позичене	добро»,—	
так	 писав	 відомий	 літературознавець	 С.	 Єфремов	 про	Михайла	
Коцюбинського,	із	життям	і	творчістю	якого	ми	розпочинаємо	на	
сьогоднішньому	уроці	більш	глибоке	знайомство.

Iіі. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Евристична бесіда.
—	 Що	ви	знаєте	про	М.	Коцюбинського,	які	його	твори	вивча-

ли	в	попередніх	класах?	(«Дорогою	ціною».)
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—	 Яке	 враження	 справили	на	 вас	 його	 новели,	 оповідання,	
прочитані	самостійно?	(Загальний	огляд.)

—	 Чи	помітили	ви	різницю	в	тематиці,	манері	письма	Коцю-
бинського	та	його	попередників?	Якщо	так,	то	яку?

2. Слово вчителя.
Про	самого	М.	Коцюбинського	написано	багато	художніх	тво-

рів,	ходило	чимало	легенд	та	бувальщин.
М.	Коцюбинському	доводилося	кілька	разів	виїжджати	за	кор-

дон	на	лікування.

3. Міні-інсценівка.
Ми т н и к.	Пане,	прошу	документи!
К о цю б и н с ь к и й.	Ось,	будь	ласка!
М и т н и к.	Зброя	є?
К о цю б и н с ь к и й.	Є!
М и т н и к.	???	Показуйте!
К о цю б и н с ь к и й	(дістає ручку).	Ось	моя	зброя!
(Німа сцена.)

4. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
Загадкова	 агава,	цвіт	яблуні,	 дитячі	 очі	 волошок,	жайворон-

кова	пісня	—	увесь	цей	світ	природи	в	Коцюбинського	одухотворе-
ний,	сповнений	таємниці,	як	і	сама	постать	митця,	і	його	творчість	
європейського	рівня,	що	пережила	не	одне	покоління	читачів.

Про	те,	що	Коцюбинський	буде	відомим	письменником,	сказав	
ще	в	четвертому	класі	учитель	словесності,	прочитавши	його	твір.

А	до	того	—	роки	й	роки	невтомної	праці,	величезної	відпові-
дальності,	і	за	себе,	і	за	свою	велику	родину.	Батько	через	свою	вда-
чу	на	роботі	довго	не	тримався,	не	міг	прогодувати	сім’ю	і	врешті-
решт	покинув	її.	Мати	осліпла,	і	в	16	років	юнак	на	власні	плечі	
взяв	важкий	тягар.	Часто	напівголодний,	утомлений	переїздами,	
давав	приватні	уроки.	В	середині	80-х	років	почав	писати	опові-
дання,	публікуватися	в	журналах.	Дитячі	оповідання	«Харитя»,	
«Ялинка»	засвідчили,	що	в	українській	літературі	з’явився	новий	
талант.	Щоб	мати	постійний	заробіток,	Коцюбинський	записуєть-
ся	 у	філоксерну	комісію,	що	 в	молдавських	 селах	 вела	 боротьбу	
з	 виноградними	шкідниками.	 Тут	 він	 входить	 до	 нелегального	
політично-культурного	 товариства	 «Братство	 тарасівців».	 Ідеї	
братства	письменник	відображує	в	казці	«Хо».	З’являються	опо-
відання	із	життя	молдаван,	кримських	татар:	«Для	загального	до-
бра»,	«Пе-коптьор»,	«Відьма»,	«В	путах	шайтана»,	«На	камені»,	
«Під	мінаретами».	М.	Коцюбинський	 працює	 в	житомирській	
газеті	 «Волинь»,	 потім	 оселяється	 в	Чернігові	 і	 влаштовується	
в	земську	управу.	1900	року	у	Львові	виходить	його	перша	збірка	
оповідань,	потім	зібрання	творів	у	семи	томах.
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Михайло	Михайлович	веде	активну	громадянську	роботу	й	пе-
ребуває	під	негласним	наглядом	поліції.	1903	року	він	їде	на	від-
криття	пам’ятника	Котляревському	в	Полтаві	і	там	знайомиться	
з	Панасом	Мирним,	Михайлом	Старицьким,	Лесею	Українкою,	
Оленою	Пчілкою,	Василем	Стефаником	та	іншими	літераторами.

Через	два	роки	Коцюбинський	подорожує	Австро-Угорщиною,	
Німеччиною,	 Італією,	Швейцарією.	Після	повернення	його	 оби-
рають	головою	чернігівської	«Просвіти».	Пише	оповідання	«В	до-
розі»,	 «Коні	 не	 винні»,	 новели	 «Intermezzo»,	 «Persona	 grata»,	
повість	 «Fata	morgana».	Письменника	підводить	 здоров’я,	 тому	
він	 лікується	 в	 Італії.	Кілька	 разів	 відвідує	Франка	 в	 чудовому	
гуцульському	селі	Криворівні,	і	це	підштовхує	його	до	написання	
повісті	«Тіні	забутих	предків».

Попри	 всі	 особисті	 проблеми,	Коцюбинський	 завжди	 брав	на	
себе	 відповідальність	 за	 долю	 близьких.	Він	 заклав	 власний	 бу-
динок,	щоб	урятувати	сестру	(дати	за	неї	в	поліцію	заставу).	Цей	
борг	виплачував	усе	життя.	Турбувався	про	сліпу	матір,	виростив	
своїх	чудових	дітей.

Не	стало	М.	Коцюбинського	1913	року,	похований	він	у	Чер-
нігові.

—	 На	 вашу	 думку,	 які	 риси	 характеру	М.	Коцюбинського	
є	визначальними?

Коцюбинський	жив	 і	 творив	 у	 нові,	 бурхливі	 часи	 початку	
ХХ	 століття.	 Тому	 він	 теж	 перебував	 у	 постійних	 творчих	 по-
шуках,	 пройшов	 еволюцію	 художньої	 свідомості	 від	 народни-
цтва	й	 реалізму	 до	модернізму;	 рамки	 етнографічного	 реалізму,	
селянської	 тематики	 були	 для	його	 обдарування	надто	 тісними.	
В	листі	 до	М.	Старицького	Коцюбинський	писав:	 «За	 сто	 літ	 іс-
нування	новійша	література	наша…	живилася	переважно	селом,	
сільським	побутом,	етнографією.	Селянин,	обставини	його	життя,	
його	нескладна	 здебільшого	психологія	—	ото	майже	й	 все,	 над	
чим	працювала	фантазія…	Вихований	на	кращих	 зразках	 сучас-
ної	 європейської	 літератури,	 такої	 багатої	 не	 лише	на	 теми,	 але	
й	на	способи	оброблювання	сюжетів,	наш	інтелігентний	читач	має	
право	сподіватися	й	від	рідної	літератури	ширшого	поля	обсерва-
ції,	вірного	малюнку	різних	сторін	життя	усіх,	а	не	одної	якоїсь	
верстви	суспільності…»

І	справді,	у	творчості	М.	Коцюбинського	ми	знаходимо	не	тіль-
ки	 різноманітну	 тематику,	 а	 й	широку	 географію,	 її	 актуальну	
проблематику,	новітні	засоби	модерного	письма.

5. колективна робота.

Переказ	учнями	самостійно	прочитаних	оповідань,	новел	Ко-
цюбинського,	визначення	їх	тематики,	проблематики,	висловлен-
ня	власних	вражень.
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іV. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Слово вчителя.
У	1896	році	Коцюбинський	 одружився	 з	 викладачкою	фран-

цузької	мови	Чернігівської	гімназії	Вірою	Устимівною	Дейшею.
—	 Спробуйте	за	листом,	який	Михайло	Михайлович	написав	

дружині	з	Криму	(тоді	він	працював	у	філоксерній	комісії,	бо	тре-
ба	було	утримувати	сім’ю),	визначити	їхні	стосунки,	риси	харак-
теру	самого	письменника:

«Сонечко	 ти	 моє!	 Твої	 листи	 для	 мене	—	 половина	життя.	
От	і	нині	дістав	листа	від	тебе	—	і	так	мені	добре,	так	легко	і	весе-
ло.	Я	мало	не	з’їв	того	листа,	таким	він	був	мені	солодким,	а	най-
паче	 від	 грушової	підливки.	Ай,	 ті	 груші:	побились,	потовклись	
та	напустили	такого	соку,	що	лист	твій	та	бонзині	книжки	як	ду-
шенина	упріли	в	тому	сокові.	На	превелику	силу	одліпив	я	його	од	
коробки	і	тільки	що	розклав	на	столі,	щоб	хоч	місцями	прочитати,	
коли	знов	лихо:	оси	зачули,	що	прийшов	лист	від	Віри,	і	роєм	на-
зліталися	його	читати.	Мусив	кинути	листа	та	ганятися	за	осами…	
А	проте	прочитав	все:	де	не	розібрав,	там	серце	підповіло	мені,	що	
Вірунечка	кохає	мене».

(М.	Коцюбинський	 люблячий,	 трохи	 іронічний,	 з	 почуттям	
гумору,	ніжний	і	т.	ін.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Те,	що	М.	Коцюбинського	називають	 “сонцепоклонником”,	

свідчить	про	…»
«М.	Коцюбинський	уявляється	мені	…»
«Мене	вразило	(здивувало)	…»

Vі. доМашнє завдання

Знати	 біографію	 письменника,	 прочитати	 новелу	 «Inter-
mezzo».

Урок № 33

Тема. М.	 Коцюбинський.	 Психологічна	 новела	
«Intermezzo».	Поетика	імпресіонізму.

Мета: допомогти	 учням	 осягнути	 психологізм	 нове-
ли,	поетику	імпресіонізму	в	ній,	красу	худож-
нього	 слова;	 розвивати	навички	 аналізу	 епіч-
них	творів	малої	форми,	визначення	стильових	
особливостей,	висловлення	власного	ставлення	
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до	 зображуваного	 та	 його	 стильової	 манери;	
виховувати	любов	до	художнього	читання,	 ес-
тетичні	почуття.

обладнання: портрет	письменника,	ілюстрації	до	твору	(або	
краєвиди	українського	поля).

Теорія літератури: новела,	 «поезія	 в	 прозі»,	 психологізм,	модер-
нізм,	 імпресіонізм,	 автобіографічна	 основа,	
образи-символи,	ускладнена	метафора.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
На	попередньому	уроці	ми	 говорили,	що	Михайло	Михайло-

вич	Коцюбинський	—	письменник	нового	покоління,	яке	шукало	
модерних	 засобів	 творення	 художньої	 дійсності,	 розширювало	
й	 збагачувало	 тематичні,	жанрові	 горизонти	української	літера-
тури.	Літературознавці	знаходять	у	творчості	М.	Коцюбинського	
риси	імпресіонізму.	Що	ж	таке	імпресіонізм?

Філософською	основою	цього	літературного	напряму	є	емпірич-
ний	позитивізм,	тобто	віра	в	позитивний	досвід,	а	в	художній	твор-
чості	це	 виявилося	в	 тому,	що	 імпресіонізм	 (від	французького	—	
враження)	«дозволяв	видобувати	із	буденних	і	звичайних	предметів	
несподівані	властивості	та	риси…»	У	живопису	це	було	кольорове	
відкриття	світу.	В	 інших	видах	мистецтва,	включно	 і	в	художній	
літературі,	імпресіоністи,	крім	того,	ще	й	«звернулися	до	вивчення	
перехідних	 і	плинних	станів:	 вловивши	мить,	художник	“розгор-
тав”	її	великим	планом	і	знаходив	у	ній	нові	оригінальні	шляхи	до	
художнього	змісту».	(З	літературної	енциклопедії.)

У	 новелі	 «Intermezzo»	М.	 Коцюбинському	 якраз	 і	 вдалося	
«вловити	мить»	людського	життя	й	«живописати»	її	так,	що	в	ній	
відбилася	ціла	епоха	і	його	власного,	і	суспільного	буття.	Про	це	
ви	дізнаєтесь	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. робота в парах.
(Учні	переказують	одне	одному	біографію	письменника,	допо-

внюють,	уточнюють	свої	відповіді.)

2. Завдання учням.
Складіть	резюме	з	трьох	пунктів,	котре	б	усебічно	характери-	y
зувало	М.	Коцюбинського	 як	 людину,	митця,	 громадського	
діяча.
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О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
1)	 Великий	гуманіст,	любитель	і	знавець	природи,	мистецтва,	

люблячий	чоловік,	батько,	син	і	брат.
2)	 Письменник-новатор	європейського	складу,	що	тематично	

й	жанрово	 збагатив	літературу;	 один	 із	перших	представ-
ників	українського	імпресіонізму.

3)	 Людина	з	активною	громадянською	позицією;	переймався	
проблемами	простого	народу;	керував	чернігівською	«Про-
світою»;	був	під	негласним	поліційним	наглядом.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
«Intermezzo»	 в	 перекладі	 з	 італійської	 означає	 «перерва».	

У	музиці	—	невеличка	інструментальна	п’єса,	що	в	XVII	ст.	вико-
нувалася	в	перерві	між	актами	трагедії,	а	пізніше	—	опери.	Епізод,	
описаний	Коцюбинським,	справді	мав	місце	в	житті	письменника	
1908	 року.	Вкрай	 виснажений	 службою,	 громадською	роботою,	
знесилений	хворобою,	він	мріяв	про	відпустку.	Давній	знайомий	
Євген	Чикаленко	запросив	письменника	до	себе	в	маєток,	у	с.	Ко-
нонівку.	Враження	від	прекрасної	кононівської	природи	й	лягли	
в	основу	«Intermezzo»	з	посвятою	«кононівським	полям».

«Читаю	велику	книгу	природи,—	пише	Коцюбинський	 в	 од-
ному	з	листів,—	і	коли	навчуся	дечому,	буду	писати.	З	того	часу,	
як	я	 опинився	на	 самоті	—	відчуваю,	 як	я	 страшенно	 втомився	
душею.	Не	фізична	втома,	а	душевна.	Не	хочеться	бачити	людей,	
говорити.	Хочеться	 скинути	 з	 себе	 весь	накип	людського	 бруду,	
який	непомітно	заливав	твоє	серце,	хочеться	очиститися	й	відпо-
чити».

Не	 дивно,	що	навіть	 природа,	 яка	потім	 зазвучить	музикою	
в	новелі,	 спочатку	не	могла	заспокоїти	митця,	навіть	викликала	
роздратування.	Проте	Коцюбинський	 бореться	 з	 цією	 втомою,	
бореться	за	внутрішній	спокій,	який	би	дав	йому	змогу	поринути	
в	улюблену	справу	—	художню	творчість.

Звернімося	до	самого	твору.

2. Виразне читання.
(Учитель	 виразно,	 проникливо	 читає	 перші	 частини	новели	

(4–5).)

3. Евристична бесіда.
—	 Чи	не	 здивувало	 вас	 те,	що	у	прозовому	 творі	 на	початку	

є	«дійові	особи»,	як	у	драмі?	Що	б	це	 значило?	 (Особливий	при-
йом	виразності,	який	вказує,	що	буде	в	центрі	уваги,—	природа,	
почуття.)
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—	 Які	 відчуття	 виникають	 при	 читанні	 пейзажів?	 (Ефект	
присутності,	зримість,	запах	і	т.	ін.)

—	 Які	думки,	асоціації	викликають	імена	вівчарок	і	їхня	по-
ведінка?	(Оповідач	—	тонкий	психолог;	в	імені	однієї	тварини	—	
натяк	на	тогочасного	реакційного	міністра	і	т.	ін.)

4. Слово вчителя.
Новела	 «Intermezzo»	писалася	 1908	 року,	 коли	ще	 свіжими	

були	переживання	від	буремних	подій	першої	російської	револю-
ції	1905–1907	років.	Обставини	тих	днів	захопили	й	Чернігів,	де	
жив	і	працював	Коцюбинський,—	страйки	робітників-службовців,	
придушення	їх	поліцією	й	військами,	все	те,	що	ввійшло	в	історію	
під	назвою	столипінської	реакції.	За	цих	умов	частина	інтеліген-
ції	зневірилася	в	подальшій	боротьбі,	вдалася	до	«богошукацтва»,	
занять	«мистецтвом	заради	мистецтва».	М.	Коцюбинський	про	це	
так	пише	в	листі:	«Взагалі	переживаємо	підлі	часи.	Суспільність,	
забита,	 залякана,	втомлена,	 сидить	над	розбитим	коритом	 і	 апа-
тично,	без	мрій,	дивиться	на	мур,	що	стоїть	перед	нею».	Ліричний	
герой	 новели	 «Intermezzo»	—	не	 такий.	Він	 просто	 утомлений.	
Відпочивши,	він	знову	готовий	іти	до	людей,	сприймати	їхнє	горе	
й	продовжувати	 боротися	 за	 людську	 гідність	 доступними	йому	
засобами.

5. Виразне читання.
(Учні	 виразно	 читають	 останні	 дві	 частини	 новели	 від	 слів	

«Ми	таки	стрілись	на	ниві	—	і	мовчки	стояли	хвилину	—	я	і	люди-
на»	до	кінця	твору.)

6. Евристична бесіда.
—	 Чи	можна	 твір	 «Intermezzo»	 вважати	цілком	 автобіогра-

фічним?	(Ні,	тут	багато	узагальнень.)
—	 Чому	деякі	літературознавці	визначають	жанр	цього	твору	

як	«поезія	в	прозі»?	(Завдяки	ліризмові,	високій	поетичності.)
—	 Які	проблеми	порушуються	в	новелі?	(Душевної	рівноваги,	

повноцінного	життя,	специфіки	творчого	процесу;	справедливості	
й	людської	гідності.)

—	 Як,	 якими	 засобами	 розкривається	 внутрішній	 стан	 лю-
дини?	 (Психологічно	 переконливо;	 за	 допомогою	 внутрішнього	
монологу,	прийомів	контрасту	і	т.	ін.)

—	 Визначте	 риси	 імпресіонізму	 у	 творі.	 (Пейзажі	 зі	 звуко-
вими,	 зоровими	та	 дотиковими	образами;	 світлотінь,	 ускладнені	
метафори	тощо.)

7. Завдання пошуково-дослідницького характеру.
(Можна	виконувати	в	групах.)
З’ясуйте	вид,	роль	та	особливості	пейзажів.	y
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1)	 «Воно	[поле]	котить	та	й	котить	зелені	хвилі	і	хлюпає	ними	
аж	в	краї	неба.	Над	всім	панує	тільки	ритмічний,	стрима-
ний	шум,	 спокійний,	певний	у	 собі,	 як	живчик	 вічності.	
Як	крила	 тих	 вітряків,	що	чорніють	над	полем:	 байдужо	
і	 безупинно	 роблять	 в	 повітрі	 круг,	 немов	 говорять:	 так	
буде	вічно…	так	буде	вічно…»	(З	філософським	підтекстом	
про	плинність	часу	і	його	вічність.)

2)	 «Сонце!	Я	 тобі	 вдячний.	Ти	 сієш	у	мою	душу	 золотий	 за-
сів	—	хто	знає,	що	вийде	з	того	насіння?»	(Автор	змальовує	
персоніфікований,	одухотворений	образ	сонця;	золотий	за-
сів	—	метафора;	риторичне	питання	містить	підтекст:	енер-
гія	сонця	дає	ліричному	героєві,	митцеві	наснагу	творити	
далі	—	в	ім’я	добра,	знедоленого	люду.)

3)	 «Вона	 [земля]	 моя.	 Всю	 її,	 велику,	 розкішну,	 створену	
вже,—	всю	я	вміщаю	в	собі».	«Йдемо	повз	чорний	пар.	Те-
пло	дихнула	в	лице	пухка	чорна	рілля,	повна	спокою	й	на-
дії.	Вітаю.	Спочивай	тихо	під	сонцем,	ти	така	ж	втомлена,	
земле,	як	я».	(Митець	глибоко	відчуває	свій	зв’язок	з	пер-
шоосновою	—	із	землею;	пейзаж	змальовано	за	допомогою	
епітетів,	автор	використовує	також	інверсію,	метафори.)

4)	 «Круг	мене	 темно.	Блискають	 тільки	 гострі,	 колючі	 згу-
ки,	 і	 дрібно	 сиплеться	регіт	на	металеву	дошку,	як	шріт.	
Хочу	спіймати,	записати	у	пам’яті	—	і	не	виходить.	От-от,	
здається…	Тью-і,	тью-і,	ті-і-і…	Ні,	зовсім	не	так.	Трійю-тіх-
тіх…	І	не	подібно.

Як	вони	оте	роблять,	цікавий	я	знати?	Б’ють	дзьобами	
в	 золото	 сонця?	Грають	на	його	проміннях,	наче	на	 стру-
нах?	Сіють	пісню	на	дрібне	сито	і	засівають	нею	поля?

Розплющую	очі.	 Тепер	 я	 певний,	що	 з	 того	 посіву	 зі-
йшла	 срібна	 сітка	 вівсів,	 гнеться	й	 блищить,	мов	шабля,	
довговусий	ячмінь,	пливе	текуча	вода	пшениці».	(Поєдну-
ються	 відчуття	 зору,	 слуху	й	 дотику;	 звуконаслідування;	
використовуються	метафори,	 порівняння,	 епітети,	 рито-
ричні	питання.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
1)	Назвіть	«зайве».

«Моя	утома»,	«Ниви	у	червні»,	«Сонце»,	«Моя радість»,	«Три	
білих	 вівчарки»,	 «Зозуля»,	 «Жайворонки»,	 «Залізна	 рука	 горо-
да»,	«Людське	горе».
2)	Поясніть	вислови.

«Я	теж	пустив	свою	душу	під	чорний	пар…»
«Я	тут	почуваю	себе	багатим,	хоч	нічого	не	маю».
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Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Займи позицію».
«Новела	“Intermezzo”	—	це	твір	для	митців,	“обраних”	чи	для	

широкого	кола	читачів,	для	всіх?»

Для	«обраних» Для	всіх

Vіі. доМашнє завдання

Знати	зміст	новели	«Intermezzo»,	вміти	її	аналізувати.	Прочи-
тати	частину	повісті	М.	Коцюбинського	«Тіні	забутих	предків».

Урок № 34

Тема. М.	Коцюбинський.	Повість	«Тіні	забутих	пред-
ків».	Фольклорне	тло	твору.	Сюжет.

Мета: допомогти	 учням	 усвідомити	 зміст,	 ідейно-
художні	 особливості	 повісті;	 розвивати	 нави-
чки	 виділення	 головних	 епізодів	 у	 творі,	 їх	
коментування	 та	 оцінювання;	 поглиблювати	
вміння	 визначати	 тематику,	жанр,	 основу	по-
вісті;	 виховувати	любов	до	читання,	 естетичні	
почуття.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	 до	 нього,	 фрагменти	 кінофільму	С.	Пара-
джанова.

Теорія літератури: повість,	фольклорна	основа,	тематика,	сюжет.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Людина	 і	природа,	кохання,	 сутність	 буття	—	проблеми,	над	

якими	замислюються,	які	намагаються	з’ясувати	не	лише	митці,	
а	 й	кожен	 із	 нас.	М.	Коцюбинський	 теж	не	 оминув	цих	питань.	
Відвідавши	 на	 запрошення	 І.	Франка	 чарівне	 гуцульське	 село	
Криворівню,	 він	 захопився	карпатським	краєм,	його	 самобутні-
стю,	знайшов	там	благодатний	матеріал	і	створив	шедевр	україн-
ського	художнього	слова	—	повість	«Тіні	забутих	предків».	Антон	
Крушельницький	сказав,	що	«Гуцульщині	“Тінями	забутих	пред-
ків”	поставив	Коцюбинський	в	українському	письменстві	віковіч-
ний	пам’ятник».

Твір	 і	 донині	 викликає	 багато	 суперечок	навіть	у	 середовищі	
літературознавців.	Тож	звіримо	і	ми	своє	читацьке	сприйняття.
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іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Проблемне завдання.
На	основі	порівняльної	таблиці	доведіть,	що	новела	М.	Коцю-	y
бинського	«Intermezzo»	 є	 твором	 імпресіонізму	 (або	має	його	
риси).

реалізм імпресіонізм

Портрет	несе	велику	об’єктивну	ін-
формацію	про	людину	(вік,	соціаль-
не	походження,	вдачу,	темпера-
мент).
Пейзаж	точно	і	повно	окреслює	міс-
це	подій,	характеризує	ситуацію,	
часто	епоху	та	суспільство.
Митці	прагнуть	до	типізації	й	уза-
гальнення.
На	світогляд	персонажа	мають	
вплив	суспільство,	раса,	нація,	при-
рода.
Дійсність	є	такою,	якою	ми	її	бачи-
мо;	усе	має	причини	та	наслідки.
Письменник	виражає	своє	ставлен-
ня	до	світу,	намагається	активно	на	
нього	вплинути

Портрет	мало	інформативний,	
складається	з	кольорів	або	коло-
ристичних	деталей.
Пейзаж	не	подає	відомостей	про	
ландшафт,	змальовується	здебіль-
шого	звуковими	враженнями.
Дійсність	зображується	в	момент	
сприйняття.
Кожна	людина	індивідуальна,	не-
повторна,	тому	її	дії,	вчинки	мо-
жуть	бути	неординарними,	необ-
ґрунтованими.
Дійсність,	люди,	речі	не	такі,	які	
є,	а	такі,	якими	ми	їх	уявляємо,	
як	ми	до	них	ставимося.
Письменник	виражає	свої	вра-
ження	від	дійсності

О р і є н т о в н и й 	 в и с н о в о к
«Intermezzo»	—	твір	із	виразними	рисами	імпресіонізму,	хоча	

в	ньому	можна	знайти	й	реалістичні	деталі	(те,	що	стосується	сто-
липінської	реакції,	становища	селянства).

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
Улітку	1911	року	М.	Коцюбинський,	повертаючись	 із	Капрі,	

де	він	лікувався,	вирішив	відвідати	Карпати,	про	які	чув	захопле-
ні	розповіді	від	фольклориста	й	етнографа	В.	Гнатюка.

У	 листах	 до	 М.	 Горького	 Коцюбинський	 пише:	 «Если	 бы	
Вы	 знали,	 какой	 это	 удивительный,	 почти	 сказочный	 уголок,	
с	 густозелеными	 горами,	 с	 вечно	шумящими	 горными	 реками,	
чистый	и	 свежий,	 точно	 вчера	 родившийся.	Костюмы,	 обычаи,	
весь	уклад	жизни	гуцулов-номадов	[кочівників],	проводящих	всё	
лето	со	своими	стадами	на	вершинах	гор,—	настолько	своеобразны	
и	красочны,	что	чувствуешь	себя	перенесенным	в	какой-то	новый,	
неведомый	мир»;	 «Если	 бы	Вы	 знали,	 как	 величественна	 здесь	
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природа,	какая	первобытная	жизнь.	Гуцулы	—	оригинальнейший	
народ,	с	богатой	фантазией,	со	своеобразной	психикой.	Глубокий	
язычник-гуцул	всю	свою	жизнь,	до	смерти,	проводит	в	борьбе	со	
злыми	духами,	населяющими	леса,	горы	и	воды.	…Сколько	здесь	
красивых	сказок,	преданий,	поверий,	символов!	Собирая	матери-
ал,	переживаю	природу,	смотрю,	слушаю	и	учусь».

Коцюбинський	робить	образні	 замальовки	природи,	 відбирая	
матеріали,	 ретельно	 працює	 над	 твором,	 який	 задумав.	 Одних	
лише	назв	для	нього	у	письменника	було	13	варіантів!

Митцеві	 замало	 опису	 прекрасних	краєвидів,	 оригінальних	
вірувань,	обрядів	та	звичаїв	карпатців,	він	хоче	зазирнути	в	душу	
людини,	зрозуміти,	чим	вона	живе,	чому	радіє	і	чим	засмучуєть-
ся,	на	що	сподівається.

Літературознавець	С.	Жила	пише:	 «Повість	Михайла	Коцю-
бинського	“Тіні	забутих	предків”	має	зміст,	що	не	піддається	од-
нозначному	тлумаченню.	Про	що	ця	книжка?

Про	нестихаюче	ворогування	Палійчуків	і	Гутенюків	та	палке	
кохання	дітей	цих	старовинних	гуцульських	родів	—	Івана	і	Ма-
річки?

Про	тіні	забутих	предків	і	їхній	вплив	на	життя	людське?
Про	утвердження	духовного	начала	в	людині?
Про	добро	і	зло?
Про	народження,	любов	і	смерть,..	про	підтримку	людини	зем-

лею	і	космосом,	а	отже,	про	життя?..
Так,	 очевидно,	 це	 поема	про	життя…	Про	життя	 в	 усіх	його	

вимірах…»
—	 Чи	погоджуєтеся	ви	з	такою	думкою?

2. обмін враженнями щодо прочитаного.

3. робота з текстом.
Визначення	 (переказ)	 ключових	 епізодів	 І	 частини	 повісті	

«Тіні	забутих	предків»,	їх	коментування	(зачитування	найяскра-
віших	картин).

1)	 Зростання	 Івана	 серед	природи,	 раннє	 розуміння	 її	 таєм-
ниць.

2)	 Ворожнеча	між	родами	Палійчуків	та	Гутенюків.
3)	 Зустріч	із	дівчинкою	з	ворожого	роду	(зачитати,	прокомен-

тувати).
4)	 Дружба	й	кохання	Івана	та	Марічки.
5)	 Гра	Івана	на	флоярі	й	співанки	його	коханої.
6)	 Парубок	іде	в	найми	на	полонину	пасти	овець.
7)	 Священна	ватра,	вівчарське	життя	(зачитати,	прокоменту-

вати).
8)	 Звістка	 про	 загибель	Марічки.	 Страждання	 Івана,	 його	

зникнення.
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4. Евристична бесіда.
—	 На	що	 в	 першу	 чергу	ми	 звертаємо	 увагу,	 коли	 читаємо	

повість	«Тіні	забутих	предків»?	(На	поетичність	описів	природи,	
гармонійне,	 відповідно	до	 власних	уявлень,	життя	 гуцулів	 у	 єд-
ності	з	природою;	на	чисте	кохання.)

—	 Яким	було	щоденне	життя	гуцулів?	(Сповнене	важкої	пра-
ці,	небезпек,	вони	цілком	залежали	від	свого	натурального	госпо-
дарства.)

—	 Чому,	через	що	ворогували	роди	Палійчуків	та	Гутенюків?	
(Уже	ніхто	й	не	пам’ятав.)

—	 Яка	роль	мистецтва	в	житті	героїв	повісті?	 (Музика,	пісні	
(співанки)	—	невід’ємна	частина	їхнього	існування.	«Іван	слухав	
тоненький	дівочий	голос	і	думав,	що	вона	давно	вже	засіяла	гори	
співанками,	що	 їх	 співають	 ліси	й	 сіножаті,	 ґрунт	й	 полонини,	
дзвонять	потоки	й	виспівує	сонце…	А	прийде	пора,	він	поверне	до	
неї,	і	вона	знов	позбирає	співанки,	щоб	одбуть	чим	весілля…»)

—	 Як	виявляються	язичницькі	 вірування	 гуцулів?	 (В	 обож-
ненні	сонця,	вогню,	в	одухотворенні	природи.)

—	 Яких	 відомих	 героїв	нагадують	 Іван	 та	Марічка	 у	 своєму	
коханні?	(Ромео	та	Джульєтту.)

—	 Яким,	на	вашу	думку,	буде	закінчення	твору	(для	тих,	хто	
не	дочитав)?

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
За	назвою	твору	змалюйте	«асоціативний	кущ».	y

боротьба

віра
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пам’ять

«Тіні	забутих	предків»

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мені	здалася	актуальною	думка	про	те,	що	…»
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«Твір	М.	Коцюбинського	 “Тіні	 забутих	 предків”	 справив	 на	
мене	враження	…»

«Мене	здивувало	(мені	запам’яталося)	…»

Vіі. доМашнє завдання

Дочитати	повість	до	кінця,	вміти	переказувати,	коментувати	
основні	епізоди.

Розпочати	підготовку	 до	 реалізації	 творчого	 дослідницького	
проекту:	 група «художників»	 представляє	 ілюстрації	 до	 твору	
художників	 і	 свої	 власні;	 група «поетів»	 аналізує	 співанки	Ма-
річки,	представляє	власні	поетичні	 твори	на	 тему	повісті;	група 
«географів»	 досліджує	 гуцульський	 край	 з	 географічної	 точки	
зору;	група «істориків»	вивчає	історію	краю;	група «етнографів» 
досліджує	звичаї,	обряди,	побут	гуцулів	(одяг	і	т.	ін.),	зображені	
у	творі;	група «діалектологів-мовознавців»	 розглядає	діалектиз-
ми,	пояснює	їх	роль	у	творі;	«міфологи»	розповідають	про	міфіч-
них	істот,	згаданих	у	творі;	«кінокритики»	порівнюють	повість	та	
однойменний	кінофільм	С.	Параджанова,	 демонструють	 уривки	
з	фільму;	«літературознавці»	характеризують	образи	твору.

Урок № 35

Тема. М.	 Коцюбинський.	 «Тіні	 забутих	 предків».	
Трагічна	доля	 Івана	 і	Марічки	як	наслідок	су-
перечностей	між	мрією	і	дійсністю.

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст	твору,	риси	індивідуального	стилю	пись-
менника;	 розвивати	 навички	 виділення	 голо-
вних	 епізодів	 у	 повісті,	 їх	 переказу	 та	комен-
тування,	 висловлення	 власної	 думки	 щодо	
прочитаного;	виховувати	любов	до	художнього	
слова,	до	природи,	життєвий	оптимізм.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: пейзаж,	мовний	колорит.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Як	часто	 сувора	реальність	 розбиває	мрії	 людей	 та	 їхні	 спо-

дівання!	 Так	 трапилося	 і	 з	 героями	 повісті	 М.	 Коцюбинського	
«Тіні	 забутих	 предків»	 Іваном	 та	 Марічкою.	 Але,	 незважаючи	
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на	 ворогування	 їхніх	 родів,	 на	 тяжку	 працю,	 бідність,	 вони	
встигли	 «набутися»	 —	 мали	 палке,	 щире	 кохання,	 розуміли	
красу	 природи,	 тонко	 відчували	 принаду	 народних	 легенд	 і	 ві-
рувань,	 музики	 та	 пісні.	 Тобто	 жили	 повнокровним,	 духовно	
багатим	життям.

Милуватися	 красою	 художнього	 слова,	 неповторністю	 при-
роди	й	душевно	багатими	натурами	ми	будемо	на	сьогоднішньому	
уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. робота над текстом.
Виділення	основних	епізодів	ІІ	частини	повісті	(після	загибелі	

Марічки	та	зникнення	Івана),	 їх	переказ,	коментування,	зачиту-
вання	найяскравіших	картин.

1)	 Через	шість	років	Іван	з’являється,	через	рік	одружується	
з	дівчиною	з	багатого	роду	Палагною,	бо	«так	треба».

2)	 Іван	працює	коло	худоби,	віддає	їй	всю	душу.
3)	 Захист	від	відьом	та	мольфарів.
4)	 Інколи	 Іван	 згадує	Марічку,	 тоді	 кидає	 все	 й	 пропадає.	

Провину	відчуває	лише	перед	худобою.
5)	 Вечеря	на	Святий	вечір,	поминання	загиблих	душ	—	осо-

бливий	обряд	для	Івана.
6)	 Під	час	ворожіння	сусід-мольфар	Юра	задивився	на	Палаг-

ну	й	заронив	цікавість	в	її	душу.
7)	 Юра	 б’ється	 з	 хмарою,	 відвертає	 град	 від	 сіножаті	й	при-

вертає	серце	Палагни.
8)	 Іван	 втрачає	 сили,	 на	Палагну	 не	 сердиться,	 але	 б’ється	

з	Юром,	щоправда,	«для	годиться».
9)	 Іван	іде	з	дому,	зустрічає	Марічку,	хоч	знає,	що	то	не	вона,	

а	нявка.	Затримує	чугайстра,	танцює	з	ним,	щоб	Марічка	
встигла	втекти.

10)	Іван,	йдучи	за	голосом	Марічки,	розбивається	в	проваллі.	
Гуцульський	обряд	поховання.

2. Евристична бесіда.
—	 Навіщо	Іван	одружився	з	Палагною,	адже	він	її	не	любив?	

Чи	не	було	це,	на	ваш	погляд,	зрадою?
—	 Чи	можемо	ми	 засуджувати	Палагну	 за	 зраду?	Чому	 Іван	

поставився	до	цього	байдуже?
—	 Хто	такий	Юра?	Наскільки	фантастичним	є	образ	мольфара?
—	 Яких	вірувань	дотримувалися	гуцули?	(Пантеїсти,	христи-

янство	у	них	змішувалося	з	язичництвом.)



155

—	 Яку	роль	відіграє	природа	в	житті	героїв	та	пейзажі	у	творі?
—	 Риси	яких	літературних	напрямів	можна	помітити	в	пові-

сті?	(Реалізм,	імпресіонізм,	романтизм.)
—	 Чим	особлива	мова	твору?	(Діалектизмами.)

3. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Визначте	основні	ідеї	твору.	y

О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 Справжнє	кохання	незнищенне.
—	 Зло	можна	перемогти	тільки	добром.
—	 Треба	вміти	бачити	красу	природи,	музики,	народної	пісні.
—	 Оптимізм,	життєстверджуюче	бачення	—	важлива	духовна	

цінність	людини.
—	 Співчуття,	 співпереживання	—	 головні	 ознаки	 гуманізму	

людини.

4. Словникова робота.
—	 Складіть	реєстр	слів,	якими	ви	збагатили	свій	мовленнєвий	

запас,	читаючи	повість	«Тіні	забутих	предків»,	наприклад:
ватра	—	вогнище;
леґінь	—	парубок,	юнак;
трембіта	—	музичний	інструмент	у	вигляді	довгої	труби;
мольфар	—	чарівник;
нявка	—	лісова	міфічна	істота	у	вигляді	дівчини,	в	якої	зі	спи-

ни	видно	нутрощі;
полонина	—	гірські	луки	і	т.	ін.

5. робота з таблицею.
Запишіть	у	таблицю	образи	повісті.	y

образи-персонажі міфічні істоти образи-символи

Іван
Марічка
Палагна

Чугайстер
нявка
арідник
щезник

ватра
сонце
Черемош	(можливо)

Юра

6. Завдання пошуково-дослідницького характеру.
Дослідіть	 виражальні	 засоби	 пейзажу,	 з’ясуйте	 їх	 роль,	 ви-	y
знач	те,	 для	якого	літературного	напряму	цей	пейзаж	харак-
терний.
«…Дивився	на	 гори,	 близькі	й	 далекі	 верхи,	що	 голубіли	на	

небі,	на	смерекові	чорні	ліси	з	їх	синім	диханням,	на	м’яку	зелень	
царинок,	що,	 мов	 дзеркала,	 блищали	 в	 рамах	 дерев.	Під	 ним,	
в	 долині,	 кипів	 холодний	Черемош.	По	 зелених	 горбах	 дрімали	
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на	сонці	самотні	оселі.	Було	так	тихо	і	сумно,	чорні	смереки	без-
перестанку	 опускали	 сум	 свій	 в	Черемош,	 а	 він	 ніс	 його	 долом	
і	оповідав».

(Епітети,	метафори;	кольори	—	голубий,	 синій,	 зелений,	чор-
ний	—	тони	й	напівтони.	Пейзаж	ліризований,	психологізований	
(подається	через	сприйняття	малого	Іванка)	—	імпресіоністичний.)

7. Міні-диспут.

«Дивною	чи	природною	є	поведінка	гуцулів	при	обряді	похо-
вання?»

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Вічними,	 на	мій	 погляд,	 є	 ідеї	 повісті	 “Тіні	 забутих	 пред-

ків”…»
«Мені	близька	думка	…»
«Мені	захотілося	…»

V. доМашнє завдання

Підготувати	 презентацію	проекту	 «Разом	 із	Коцюбинським	
відкриваємо	для	себе	гуцульський	край	та	вічні	істини».

Урок № 36

Тема. Презентація	 пошуково-дослідницького	 проек-
ту	 «Разом	 із	Коцюбинським	 відкриваємо	 для	
себе	гуцульський	край	та	вічні	істини».

Мета: розширити	знання	учнів	про	твір	М.	Коцюбин-
ського,	 сприяти	 його	 глибшому	 сприйняттю;	
розвивати	 навички	 пошуково-дослідницької,	
творчої	роботи,	вміння	працювати	в	групах,	ін-
дивідуально,	з	додатковою	літературою,	 інши-
ми	джерелами	інформації;	поглиблювати	здат-
ність	представляти	результати	роботи,	 робити	
висновки;	 виховувати	 допитливість,	 почуття	
колективізму,	 відповідальності,	 естетичний	
смак.

обладнання: стіннівки,	 відеоматеріали,	 ілюстрації,	 карти,	
зразки	одягу,	побуту,	елементи	костюмів,	деко-
рацій.

Теорія літератури: художні	образи,	художні	засоби.
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Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Проектна	 діяльність	 —	 новий,	 і	 сподіваюсь,	 ефективний	
та	 цікавий	 вид	 навчання,	 який	 дає	 змогу	 кожному	 із	 вас	 роз-
ширити	 свій	кругозір,	 поглибити	 знання	 з	 теми,	повною	мірою	
виявити	 свої	 здібності	 й	 таланти.	 Знайти,	 створити,	 оформити	
потрібні	 матеріали	—	 це	 дуже	 важливо.	 Але	 не	 менш	 важливо	
вміти	представити	результати	своєї	роботи,	зацікавити,	зробити	
висновки,	підвести	до	 їх	розуміння	слухачів	та	глядачів.	Отже,	
розпочинаємо	презентацію	 дослідницько-творчого	 проекту	 «Ра-
зом	 із	 Коцюбинським	 відкриваємо	 для	 себе	 гуцульський	 край	
та	вічні	 істини».

іі. презенТація дослідницькоТворчого проекТУ

1. Виступи підготовлених учнів.

1)	 «Географи»	представляють	гуцульський	край	з	географіч-
ної	точки	зору.

2)	 «Історики»	розповідають	про	історію	Гуцульщини.
3)	 «Художники»	 роблять	 огляд	 ілюстрацій	 до	 повісті	 «Тіні	

забутих	предків»,	коментують	їх	(Див.	додаток	1	до	уроку	
№	36),	представляють	власні	малюнки.

4)	 «Етнографи»	доповідають	про	звичаї,	обряди,	побут	гуцу-
лів,	демонструють	зразки	одягу,	предмети	побуту,	про	які	
йшлося	у	творі	М.	Коцюбинського.	(Див.	додаток	2	до	уро-
ку	№	36.)

5)	 «Міфологи»	розповідають	про	міфологічних	 істот	—	арід-
ника,	щезника,	чугайстра,	нявок	та	ін.	(Див.	додаток	3	до	
уроку	№	36.)

6)	 «Мовознавці-діалектологи»	 досліджують	 роль	 місцевої	
лексики	у	творі.

7)	 «Поети»	 аналізують	 співанки	Марічки,	 представляють	
власні	поетичні	твори,	навіяні	повістю	(чи	есе,	сенкани).

	 Н а п р и к л а д:
Марічка	 Іван	
Чиста	і	бистра	 Мужній	і	знаючий	
Бігає,	співає,	кохає	 Працює,	грає,	кохає	
Сіє	добро	на	землі	—	 Свою	дівчину	виглядає	—	
Пісня.	 Ромео.

8)	 «Кінокритики»	порівнюють	повість	«Тіні	забутих	предків»	
та	однойменний	кінофільм	С.	Параджанова,	демонструють	
уривки	з	нього.	(Див.	додаток	4	до	уроку	№	36.)
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2. Презентація стіннівок, відео, інсценівок.
(Учні	презентують	стіннівки,	відео	і	т.	ін.	(якщо	буде);	інсце-

нівки	за	твором.)

3. Вікторина за ключовими словами.
Скажіть,	що	пов’язано	в	повісті	«Тіні	забутих	предків»	 із	та-	y
кими	ключовими	словами:
1)	 музика;
2)	 бійка;
3)	 цукерка;
4)	 таємниця;
5)	 ватра;
6)	 вівці;
7)	 мольфар;
8)	 хмари;
9)	 Святвечір;
10)	любаска;
11)	нявка;
12)	веселощі.

ііі. підбиТТя підсУМків УрокУ

(Учитель	оцінює	роботу	учнів,	відбувається	також	самооціню-
вання.	Застосовується	інтерактивний	метод	«Рефлексія».)

IV. доМашнє завдання

Прочитати	повість	О.	Кобилянської	«Земля».
індивідуальне завдання.	Підготувати	повідомлення	про	 істо-

рію,	географію	Буковини.

 додаТок 1 до УрокУ № 36

«Тіні	 забутих	 предків»	 ілюструвалися	 різними	 художниками:	Михайлом	
Жуком,	Оленою	Кульчицькою,	В’ячеславом	Дозорцем,	 Іваном	Філоновим,	Рос-
тиславом	Палецьким,	 Сергієм	Адамовичем,	 Георгієм	Якутовичем,	 Елеонорою	
Іоффе	 і	Леонідом	Карташовим,	Миколою	Стороженком,	Любомиром	Приймою.	
Серед	 графічних	 ілюстрацій	можна	виділити	два	 основні	напрями	—	символіко-
метафоричний	 та	 епічно-розповідний.	 Сутність	 першого	 полягає	 в	 цілеспрямо-
ваній	 спробі	 символізувати	 зовнішні,	матеріальні	 прояви	 світу	 і	 в	 такий	 спосіб	
пізнати	його	 внутрішній,	 трансцендентний	 зміст.	Так,	 символіко-метафоричною	
є	створена	Михайлом	Жуком	титульна	сторінка	окремого	видання	повісті	(1913),	
яку	йому	1912	року	замовив	уже	тяжкохворий	Коцюбинський.	Художник	виконує	
прохання	письменника.	Мистецтвознавці	зазначали:

«У	цій	роботі	М.	Жук	вдався	до	символіки.	Вгорі	аркуша	він	зобразив	голову	
демона,	що	сперся	підборіддям	на	руки.	Пасма	волосся	переходять	у	фантастичне	
крило,	а	з	правого	боку	внизу	починаються	язики	полум’я,	що	огортають	круглий,	
орнаментований	у	стилі	гуцульської	різьби	щит.	Над	головою	демона	вирують	хма-
ри.	На	брилі	скелі	висічено	напис:	“Тіні	забутих	предків”.»

Коцюбинський	у	листі	до	Жука	писав:



159

«Дорогий	Михайле	 Івановичу!	Малюнок	 ваш,	 спасибі,	 дістав.	Він	мені	 дуже	
подобається	з	декоративного	боку…»

Ірина	Коцюбинська	згадує:
«Історія	цього	малюнка	така.	До	Чернігова	було	вислано	студента	Якова	Бабіча	

як	неблагонадійну	людину.	Михайло	 Іванович	познайомився	 з	юнаком,	 допоміг	
йому	влаштуватися	на	роботу,	 а	 згодом,	помітивши,	що	в	юнака	якісь	дуже	довгі	
пальці	та	нервові	руки,	змалював	їх	для	віньєтки	до	книги	“Тіні	забутих	предків”».

Символіко-метафоричні	ілюстрації	до	повісті	«Тіні	забутих	предків»	викона-
ли	Ростислав	Палецький,	Георгій	Якутович,	Любомир	Прийма.

Суть	 епічно-розповідного	підходу	до	 ілюстрування	 твору	Коцюбинського	по-
лягає	у	відтворенні	художником	основних	сюжетних	моментів.	Так	прокоменту-
вали	повість	Олена	Кульчицька,	Іван	Філонов,	Елеонора	Іоффе,	Леонід	Карташов	
і	Микола	Стороженко.	 Ілюстрації	допомагають	школярам	розгледіти	в	 тексті	 те,	
що	вони	не	помітили	у	процесі	самостійного	читання,	зрозуміти	деякі	суттєві	осо-
бливості	змісту	і	художньої	форми	твору.

Повісті	Михайла	Михайловича	 пощастило,	 оскільки	 найбільшої	 повноти	
перекладу	 словесних	 образів	 на	мову	 образотворчого	мистецтва	 художники	 до-
сягають	 тоді,	 коли	 вони	 творять	 не	 окремі	 ілюстрації,	 а	 цілі	 серії	 їх,	 так	 звані	
ілюстративні	сюїти.	За	текстом	твору	якраз	і	написано	кілька	таких	сюїт.	Тільки	
Олена	Кульчицька	впродовж	1927–1928	років	виконала	75	ілюстрацій	до	ювілей-
ного	видання	«Тіней	забутих	предків»	 (25	робіт	вона	створила	до	вступної	статті	
Антона	Крушельницького	і	50	малюнків	до	повісті).	В	ілюстраціях	до	передмови	
художниця	змальовує	чарівну	природу	Карпат:	пейзажі	грізного	пасма	Чорного-
ри,	диких	верхів	Шпиці,	озера	Шибене,	гірські	потоки,	краєвиди	села	Криворівні,	
де	 любив	 відпочивати	Михайло	Коцюбинський,	 дараби	на	Черемоші,	 гуцульські	
хати	та	колиби.	Тут	є	й	жанрові	картини	—	«Гуцульські	діти»,	«У	неділю»,	«Гу-
цулка	з	кужелем	на	коні».

Олена	Львівна	розуміла,	що	книжку	читатимуть	 у	Північній,	Центральній,	
Східній	 і	Південній	Україні	 люди,	 які,	можливо,	 ніколи	не	 бачили	Карпат	 і	 гу-
цулів.	 Тому	 вона	щедро	мережить	 сторінки	ювілейного	 видання	малюнками	 із	
зображенням	Гуцульщини.

В	 ілюстративному	циклі	 до	 повісті	Кульчицька	 на	 вузлових	моментах	 ха-
рактеристик	героїв	 і	розвитку	сюжету	вибудовує	цілу	візуальну	розповідь.	Серія	
ілюстрацій	художниці	 відтворює	композиційні	 етапи	 твору,	 передає	 емоційний	
лад	повісті,	 вводить	читача	у	 світ	народної	 гуцульської	міфології.	Більшість	ма-
люнків	є	заставками	або	кінцівками	до	певного	розділу.	Ідучи	за	автором,	Олена	
Кульчицька	пропонує	 глядачеві	 подивитися	на	 розкішні	царинки,	 «пишний	по-
хід»	гуцулів,	що	поволі	рухається	суточками	(обгороджена	гірська	стежка),	потік,	
що	«летів	 в	 долину	 і	 тряс	по	камінню	 сивою	бородою»,	 високогірні	полонини	 зі	
смереками,	полонини,	вкриті	снігом,	небо,	мережане	яскравими	зірками,	і	світа-
нок	у	горах.

Особливу	пізнавальну	цінність	мають	ілюстрації	до	повісті	жанрового	харак-
теру,	що	відображають	й	народні	звичаї	гуцулів.	З	точністю	дослідника-етнографа	
Олена	Львівна	зображує	молоду	гуцулку,	що	їде	верхи	на	коні	і	пряде	(щоб	не	зга-
яти	жодної	вільної	хвилини),	сцени	із	життя	скотарів,	весільний	потяг,	похорон…	
Глядачі	з	цікавістю	спостерігають	за	життям	гуцулів-чередників	на	полонині.	Ось	
бачимо	вівчарів,	які	доглядають	овець	на	пасовищі,	розмовляють	біля	ватри,	сцену	
доїння	 овець,	 бербениці	 з	 бринзою.	Художниця	 змалювала	 гуцульську	хату,	 два	
рази	ілюструючи	її	інтер’єр:	меблі,	предмети	побуту,	які	дають	уявлення	про	соці-
альне	становище	мешканців,	їхні	духовні	запити.	На	одній	картині	бачимо	дружну	
сім’ю,	що	вечеряє	за	столом	посеред	хати,	а	на	другій	—	приголомшеного	важкими	
думами	ґазду.	Це	не	тільки	етнографічна,	а	й	психологічна	ілюстрація.	Горе	госпо-
даря	викликане	не	злиднями,	бо	Кульчицька	змальовує	багату	хату	з	вишуканими	
кахлями	на	печі.	Причина	криється	в	іншому…

Художниця	думає	і	творить	в	унісон	авторові	—	в	ілюстраціях	вона	відтворює	
опоетизовану	 ним	 гуцульську	фантазію.	Ось	 глядач	 на	малюнку	 бачить	 Івана,	
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який,	сидячи	під	смерекою,	прислухається	до	пісні	щезника.	Уся	його	увага	зосе-
реджена	на	звуках,	що	ллються	з	кичери.	Це	звуки	флояри	щезника,	постать	якого	
видніється	 з	 верхогір’я.	На	 іншій	 ілюстрації	Кульчицька	майстерно	 відтворює	
танок	Івана	Палійчука	з	чугайстром.	Той	поспішав	урятувати	хлопця	від	мавки,	
а	Іван	хоче	допомогти	Марічці	втекти	від	непрошеного	гостя.	Палійчук	приваблює	
глядача	 стрункою	поставою,	 граційністю,	 а	 чугайстр	дивує	 ведмежою	незграбні-
стю.	Ще	на	одному	малюнку	художниця	показує	боротьбу	Юри-мольфара	з	хмара-
ми.	Градова	хмара	відступає,	підкоряючись	волі	людини-чаклуна.

Серед	жіночих	образів	повісті	вирізняється	портрет	Палагни,	одягненої	в	роз-
кішне	гуцульське	вбрання.	Вона	захоплено	розглядає	узорчасту	крайку,	що	три-
має	в	руках.	Жінка	дбає	про	красу,	а	обличчя	має	буденне,	пісне,	душу	черству,	
байдужу.

Найхарактернішою	особливістю	 ілюстрацій	Олени	Кульчицької,	як	неоднора-
зово	підкреслювали	мистецтвознавці,	 є	 точність	 зображення	гуцульської	дійсності.	
Кожна	картина	позначена	етнографічністю.	Гуцульський	побут,	мальовничість	на-
родних	обрядів	та	костюмів	завжди	глибоко	хвилювали	художницю,	і	вона	любовно	
відтворювала	найдрібніші	деталі	одягу,	химерні	візерунки	на	предметах	щоденного	
вжитку.	Творчо	працюючи	з	художнім	текстом	повісті,	Кульчицька	за	допомогою	
пластичної	мови	графіки	доповнила	розповідь	письменника	і	стала	ніби	співавтором	
книжки,	що	вийшла	1929	року,	 і	 є	одним	 із	кращих	ювілейних	видань	художньої	
літератури,	творчим	досягненням	української	книжкової	графіки.

Р.	Головин,	науковець	зі	Львова,	писав:
«Коли	перегортаємо	листки	цього	видання,	наглядно	бачимо	в	ньому	гармо-

нійне	поєднання	 творчості	 трьох	митців:	М.	Коцюбинського,	О.	Кульчицької	 та	
українського	народу.	Кожен	з	них	по	силі	таланту	не	має	собі	рівного».

У	1957	році	19	графічних	робіт	до	повісті	«Тіні	забутих	предків»	зробив	Iван	
Філонов.	Художник	глибоко	відчув	поезію	твору	й	органічно	перевів	 її	 в	 образо-
творче	мистецтво.	Коли	дивишся	на	його	 роботи,	 згадуються	 слова	Леонардо	 да	
Вінчі:	«Живопис	—	це	поезія,	яку	бачать,	а	поезія	—	це	живопис,	який	чують».	
Визначальною	ознакою	ілюстрацій	Філонова	є	безмежне	захоплення	красою	жит-
тя,	людини	і	природи.

Георгій	Якутович	 розпочав	 ілюструвати	 повість	Михайла	Коцюбинського	
1963	 року	 і	 тоді	ж	несподівано	 одержав	 запрошення	 знімати	фільм	 за	 «Тінями	
забутих	 предків»	 як	 художник-постановник.	У	 1965	 році	фільм	 «Тіні	 забутих	
предків»	на	Міжнародному	фестивалі	в	аргентинському	містечку	Мар-дель-Плато	
отримав	найвищу	нагороду.	Заслуга	в	цьому	належить	Коцюбинському,	Параджа-
нову,	колективу	акторів	і,	безперечно,	Якутовичу.

Пізніше	Р.	Корогодський	напише	про	 роль	 художника	 у	 творенні	шедевру	
світового	кіномистецтва:

«…Знання	 і	 любов	 до	Карпат	Георгія	Якутовича	 стали	первісним	чинником	
освоєння	поезії	Гуцульщини	як	неповторного	духовно-культурного	регіону	Украї-
ни.	Розкрити	красу	гір,	полонин,	Черемоша,	долин,	сіл,	церков,	духовної	цінності	
залишків	матеріальної	культури	аборигенів	міг	лише	високоосвічений	художник,	
сам	 закоханий	 у	 цей	 край.	 Г.	Якутович	 разом	 з	М.	Раковським,	Ф.	Манайлом	
буквально	 творили	 іконописний	матеріал,	 який	 став,	 зрештою,	картиною	«Тіні	
забутих	предків».

Після	 завершення	роботи	над	фільмом	художник	продовжує	працювати	над	
ілюструванням	повісті	 створивши	19	 дереворитів.	Йому	доводилося	 долати	 опір	
міцного	дерева	і	при	цьому	не	помилятися	й	на	йоту,	бо	можливість	правки	кліше	
виключалася.

Роботи	Якутовича	як	ілюстратора	повісті	вразили	глядачів,	стали	еталонними	
для	інших	художників,	що	працювали	над	цим	твором.	Митець	поділив	текст	на	
окремі	частини,	кожен	розділ	виділив	шмуцтитулом	 (окремий	аркуш	книжки	 із	
заголовком	наступного	розділу	або	частини),	що	складається	із	цитати	(своєрідно-
го	епіграфа)	та	вирізьбленого	малюнка.	На	звороті	художник	умістив	гравюру,	що	
виконує	роль	незвичайного	фронтиспіса	(малюнок,	вміщений	на	початку	книжки,	
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поруч	з	титульною	сторінкою).	Окрім	цього,	в	кожній	частині	вміщені	ілюстрації	
(у	першій	і	четвертій	—	по	чотири,	а	в	другій	і	третій	—	по	три).

Юрій	Белічко	відзначав,	що	завдяки	такому	макету	книжки	ілюстрації	Яку-
товича	стали	«не	звичайним	додатком	до	тексту	—	вони	виступають	як	невід’ємна	
складова	частина,	без	якої	повість	втрачає	щось	істотно	важливе».	Ігор	Верба	на-
зиває	їх	фресками	«всесилля	любові	і	значущості	праці	людини.	Основна	їх	ідея	—	
утвердження	життя	на	землі,	віра	в	красу	і	сенс	людського	буття».

Концептуальне	осмислення	Георгієм	Якутовичем	«Тіней	забутих	предків»	як	
твору	модерного	мистецтва	і	прагнення	засобами	графіки	відтворити	це,	увічнити	
нетлінне,	що	 завжди	хвилює	людство,	 вивело	 ілюстратора	на	розуміння	 глибин-
них	найдовершеніших	архетипів	і	високий	рівень	сучасного	людинознавства.

Елеонора	 Іоффе	 і	 Леонід	Карташов	 підготували	 в	 1977	 році	 (видруковані	
в	 1979	 році)	 16	 ілюстрацій	 до	 «Тіней	 забутих	 предків»	 і	 зачарували	 глядача	
своєрідністю	 сюжетних	композицій,	 свіжістю	 образів,	 колоритністю	костюмів,	
неперевершеною	 красою	 пейзажів	 Гуцульщини.	Кольорові	 листівки	 Е.	 Іоффе	
і	Л.	Карташова	 є	 цікавими	коментарями	до	 повісті	Коцюбинського.	Створенню	
ілюстрацій	 передувала	 велика	підготовча	 робота.	Художники	неодноразово	 ви-
їздили	в	Карпати,	де	досконало	вивчали	життя	й	побут	гуцулів,	бо	розуміли,	що	
художній	 текст	—	це	лише	 відправна	 точка.	А	ще	 є	 справжнє	життя,	 яке	може	
дати	 відповіді	 на	 багато	 запитань,	що	постійно	 виникають	 у	 процесі	 творення.	
Ілюстрації	 до	 повісті	 вийшли	живими,	 «озвученими»	кипінням	 гірських	річок,	
громовим	ричанням	верхів,	шумом	смерек,	плачем	самотності,	різдвяною	тишею,	
голосним	прокляттям	і	тихою	молитвою…

Роботи	Олени	Кульчицької,	Івана	Філонова,	Елеонори	Іоффе	та	Леоніда	Карта-
шова	є	загалом	суто	ілюстративними,	а	графіка	Георгія	Якутовича	—	синтетична,	
з	прихованим	підтекстом.	Вона	виявила	філософський	тип	мислення	художника,	
що	надає	його	 творам	 особливої	 глибини.	 Ілюстрації	Якутовича	не	 стільки	 зма-
льовують	образи	повісті,	скільки	по-своєму	тлумачать	їх.	Художник	намагається	
доповнити	письменника,	виразити	те,	що	залишилося	поза	текстом,	але	випливає	
з	 логіки	розгортання	 дії.	Пропонуємо	 вашій	 увазі	 зроблене	Ю.	Белічком	 зістав-
лення	двох	малюнків	художника	до	першої	 частини	повісті	—	«Стріча	 ворожих	
родів»,	«Іван	та	Марічка	над	потоком».

«У	повісті	“Тіні	забутих	предків”,	ілюстрованій	Георгієм	Якутовичем,	перший	
розворот	 є	 особливо	цікавим.	У	ньому	художник	 зіставляв	 страшну	й	 безглузду	
бійку	родів	та	 ідилічну	сцену	зустрічі	 Івана	й	Марічки.	Таке	протиставлення	ви-
пливає	з	літературної	основи,	де	сцена	бійки	безпосередньо	передує	першому	зна-
йомству	 головних	 героїв	повісті.	Коцюбинський	описує	 бійку	фрагментарно,	 але	
досить	виразно:

“…Незабаром	Іван	побачив	стрічу	ворожих	родів.
Вони	вже	вертали	з	храму,	тато	був	трохи	напитий.	Раптом	на	вузенькій	до-

розі,	між	скелею	і	Черемошем,	зробився	тиск.	Вози,	кінні	і	піші,	чоловіки	і	жін-
ки	—	спинились	і	збились	в	купу.	В	лютому	ґвалті,	що	звіявсь	одразу,	як	вихор,	
не	відомо	од	чого,	заблищали	залізні	бартки	та	заскакали	перед	самим	обличчям.	
Як	кремінь	і	криця,	стялись	роди	—	Гутенюки	з	Палійчуками…”»

Опис	надто	 ескізний,	 але	 художникові	 й	цього	цілком	досить,	 бо	 він	пішов	
шляхом	не	 конкретизації	 літературного	 сюжету,	 а	 виявлення	його	 емоційного	
змісту.	Ілюстрація	насичена	почуттям	жаху,	в	ній	ніби	все	збуджене,	в	русі,	готове	
впасти	долу	—	і	бартки,	занесені	над	головами,	і	руки,	і	здиблений	кінь,	і	навіть	
розп’ятий	Христос	на	придорожному	хресті	ніби	сплеснув	руками	й	німо	кричить	
від	жаху.	Рушиться	людське	життя,	 і	 цей	факт	художник	подає	як	катаклізм…	
Створенню	відповідного	 емоційного	настрою	 сприяє	й	 сама	формальна	побудова	
гравюри:	штрих	 у	 ній	 прямолінійний,	 дещо	 навіть	 відверто	 грубуватий,	 лінії	
стикаються	 під	 прямими	кутами,	 а	 світлотіньові	 ефекти	 посилюють	 враження	
безладно	перемішаного	натовпу,	тісноти.	Художник	свідомо	відмовляється	від	ви-
шуканої	красивості	форм,	від	благообразності	лиць,	бо	це	суперечило	б	і	змістові	
сюжету,	і	його	особистому	ставленню	до	події.
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Повною	антитезою	цій	 ілюстрації	 є	 парна	композиція	«Іван	 та	Марічка	над	
потоком».	Вона	прозора	і	ясна.	Дві	маленькі	постаті	дітей	вимальовуються	на	тлі	
швидкоплинного	потоку,	струмені	якого	обтікають	каміння,	підіймаються	хвиля-
ми,	закручуються	й	утворюють	неповторної	краси	візерунок,	серед	якого	де-не-де	
вгадуються	рибки.	Це	чистий,	ще	нічим	не	стривожений	дитячий	світ.	Рух	води	
відтворено	так	матеріально,	що	викликає	в	уяві	звукову	асоціацію	з	дзюрчанням	
і	плескотінням	сріблястого	потоку.	Тут	виявилася	самодостатня	змістовність	фор-
ми,	яка	помітно	збагачує	образ.

(За С. Жилою)

 додаТок 2 до УрокУ № 36

Перед	 тим,	 як	 почати	 роботу	 над	 твором	про	 гуцулів,	Коцюбинський	 двічі	
приїздив	у	Карпати,	щоб	краще	пізнати	життя	людей	цього	краю.	Запросив	його	
в	 чарівні	 гори	Володимир	Гнатюк,	 відомий	український	учений-етнограф,	фоль-
клорист.	На	його	запросини	письменник	пообіцяв	заїхати	у	гуцульське	село	Кри-
ворівню,	коли	буде	повертатися	з	Капрі.

Оскільки	Коцюбинський	здійснив	подорож	у	цей	чарівний	край	і	він	справив	
на	нього	незабутнє	враження	і	природою	і	людьми,	пропоную	й	вам	пройти	тими	
стежинами	Карпат,	що	 повідали	 великому	майстрові	 таємниці	життя,	 звичаї,	
обряди	гуцулів.	Допоможуть	нам	у	цьому	й	етнографічні	студії	науковців,	і,	зви-
чайно,	прекрасна	повість	М.	Коцюбинського	«Тіні	 забутих	предків»,	 джерелами	
якої	стали	власні	спостереження	автора,	«Матеріали	до	гуцульської	демонології»	
А.	Онищука,	«Гуцульщина»	В.	Шухевича	та	фольклорні	збірники	В.	Гнатюка.

* * *
Ми	здійснимо	заочну	мандрівку	українськими	Карпатами,	що	становлять	сво-

єрідний	регіон	нашої	держави.	На	розміщення	населення	тут	поряд	з	історичними	
й	 соціально-економічними	 умовами	 особливо	 впливали	 природно-географічні.	
Населення	Карпат	є	надзвичайно	своєрідним,	у	його	культурі	зберігається	багато	
специфічних	рис,	зумовлених	особливостями	гірського	ландшафту,	ізольованістю	
побуту	і	певною	мірою	консервативністю.

Тут	люди	ніби	зрослися	з	природою,	з	якої	черпали	все	нову	й	нову	життєву	
енергію.	Особливості	 гірського	 краю	наклали	 певний	 відбиток	 на	 психологію,	
побут,	звичаї	і	обряди.	Гра	фарб,	світла	і	тіней	у	довкіллі	впливали	на	формуван-
ня	й	 естетичні	 почування	людей,	що	 особливо	помітно	 в	 артистичній	 творчості	
мешканців	Карпат	 (танки,	пісні,	 різьблення,	 вишивки),	 а	 також	у	мові	 гуцулів,	
лемків,	бойків	—	найвідоміших	етнічних	груп	горян.

Класичним	прикладом	реакції	людей	на	середовище,	що	їх	оточує,	є	характер	
гуцулів.

Саме	тому	гуцули	й	захопили	М.	Коцюбинського.	Ось	що	він	пише	у	листі	до	
М.	Горького:

«Все	время	провожу	в	 экскурсиях	по	 горам,	верхом	на	 гуцульском	коне,	лег-
ком	и	 грациозном,	как	балерина.	Побывал	в	диких	местах,	доступных	немногим,	
на	“полонинах”,	где	гуцулы-намады	проводят	со	своими	стадами	все	лето.	Если	бы	
Вы	знали,	как	величественна	здесь	природа,	какая	первобытная	жизнь.	Глубокий	
язычник-гуцул	всю	свою	жизнь,	до	смерти,	проводит	в	борьбе	со	злыми	духами,	на-
селяющими	леса,	горы	и	воды.	Христианством	он	воспользовался	только	для	того,	
чтобы	украсить	языческий	культ.	Сколько	здесь	красивых	сказок,	преданий,	пове-
рий,	символов!	Собираю	материал,	переживаю	природу,	смотрю,	слушаю	и	учусь».

Можливо,	вам	цікаво	 знати	про	походження	назви	«гуцул»,	хоча	це	питання	
остаточно	й	не	з’ясоване.	Деякі	вчені	пов’язують	його	з	молдавським	«гоц»,	«гуц»,	
(розбійник)	 і,	 отже,	 з	масовим	повстанським	рухом	народних	месників-опришків	
у	XVII–XVIII	ст.	На	думку	інших,	слово	це	походить	від	«кочул»	—	пастух,	ще	ін-
ших	—	від	давньоруського	племені	уличів.

* * *
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Історико-етнографічна	територія	Гуцульщини	за	сучасним	адміністративним	
поділом	 охоплює	південні	 частини	Надвірнянського,	Косівського	 та	Верховин-
ський	район	Івано-Франківської	області,	південну	частину	Вижницького	району,	
Путинський	 район	Чернівецької	 та	 Рахівський	 район	 Закарпатської	 областей.	
На	 дошці	 висить	 карта-схема	 Гуцульщини,	 на	 ній	 виділено	 село	Криворівню.	
Нині	 там	 створено	літературно-етнографічний	музей,	 відомий	далеко	 за	межами	
України.

Споконвіку	гуцули	займалися	скотарством,	лісовим	промислом,	сплавом	лісу	
по	гірських	річках.	Через	природно-географічні	особливості	Карпат	землеробство	
було	 розвинене	 слабо.	 Гуцули	 відомі	 художніми	промислами,	 обробкою	металу,	
гончарними	виробами,	килимарством.

* * *
Краса	цього	краю,	майстерність	 і	 талант	його	народу	 відбилися	й	 у	формах	

традиційного	 українського	костюма.	Одяг	населення	Карпат	 вирізняють	 в	 окре-
мий	комплекс,	адже	костюм	гуцулів,	зберігаючи	багато	архаїчних	рис,	відзнача-
ється	особливою	своєрідністю.

Ось	як	про	це	говориться	у	повісті:
«Туго	росла	дитина	[Іван],	а	все	ж	підростала,	і	нестямились	навіть,	як	довело-

ся	шить	ісе	і	штани»	[штани	були	віковою	ознакою	у	хлопців	—14	років,	коли	без	
них	виходити	на	люди	не	можна	було].

«Гачі	на	ньому	спадають,	а	воно	стоїть	серед	хати,	заплющило	очі,	роззявило	
рота	і	верещить».

«Ледве	помітний	в	лісовій	землі,	 збирав	квіти	 і	косичив	ними	свою	кресаню	
[бриль],	а	утомившись,	лягав	десь	під	сіном».

«Всі	 вони	 [гуцули]	 були	богомільні,	 любили	ходити	до	церкви	 і	 особливо	на	
храм.

Витягалося	найкраще	лудіння	[одяг],	нові	крашениці,	писані	кептарі,	череси	
і	табівки,	багато	набивані	цвяхом,	дротяні	запаски,	черлені	хустки	шовкові	і	на-
віть	пишна	та	білосніжна	гугля,	яку	мати	обережно	несла	на	ціпку	через	плече».

«Іван	зловив	її	коло	річки,	шарпнув	за	пазуху	і	роздер.	Звідти	впали	на	землю	
нові	кісники,	а	дівчина	з	криком	кинулась	їх	захищати».

«Мені	неня	купила	нову	запаску…	і	постоли…	і	мережані	капчурі…»
«Тепер	 Іван	 був	 уже	леґінь,	 стрункий	 і	міцний,	 як	 смерічка,	мастив	кучері	

маслом,	носив	широкий	черес	і	пишну	кресаню.	Марічка	теж	вже	ходила	в	запліт-
ках,	а	се	значити	мало,	що	вона	вже	готова	й	віддатись».

«Його	Палагна	 була	 з	 багацького	 роду…	вона	любила	пишне	лудіння	 [одяг],	
і	немало	десь	піде	грошей	на	шовкові	хустки	та	дорогі	згарди…»

«Бряжчало	намисто	у	молодиць	на	грудях…»
Чоловіки-гуцули	носили	тунікоподібну	сорочку	навипуск,	підперізуючи	 її	че-

ресом	—	широким	шкіряним	поясом	з	металевими	прикрасами	 і	 орнаментальним	
тисненням;	гачі	—	штани	з	білого	сукна,	крашениці	—	з	кольорового	сукна,	покре-
ниці	—	штани	з	білого	полотна.	Найвідоміший	елемент	костюма	гуцулів	—	кептар	
(овчинна	 безрукавка)	 і	 сердак	 (прямоспинний	короткий	 піджак	 із	 домашнього	
сукна	темного	кольору,	з	бічними	клинками	або	без	них).	Плечовий	та	верхній	одяг	
у	гуцулів	густо	оздоблювався	вишивкою,	аплікаціями.	З	головних	уборів	були	по-
ширені	хутряні	шапки-ушанки,	влітку	одягали	брилі-кресані,	оздоблені	півнячим	
пір’ям	 або	 квітами,	 зібраними	 в	 лісі.	Найпоширенішим	взуттям	 були	постоли,	
що	вдягались	на	онучі	або	панчохи	з	домотканого	сукна.	Молодь	носила	й	чоботи.	
Невід’ємними	 елементами	костюма	чоловіків	 були	шкіряна,	прикрашена	 тиснен-
ням	та	мідними	бляшками,	торбинка,	яку	вішали	через	плече	(тобівка),	порохівни-
ця	(перехресниця)	і	топірець.

Чоловіки,	як	і	жінки,	любили	прикрашати	себе	намистом	з	плодів,	між	яких	
були	вплетені	мідні	ґудзики;	браслетами,	мідними	ланцюжками	—	ретязями.	Ре-
тязі	з	хрестиками	одягались	і	на	шию,	ними	скріплювали	поли	сердака,	коли	його	
накидали	на	плечі,	на	них	підвішували	до	пояса	люльку.	Носили	чоловіки	і	персні	
з	пірамідальними	виступами.
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Опис	 елементів	костюма	часто	 трапляється	 у	 повісті.	Автор	називає	 той	 чи	
той	елемент,	щоб	показати	або	підкреслити	вік	героїв	та	їх	соціальний	стан.	Так,	
Палагна	—	жінка	Івана,	любила	пишний	одяг,	бо	була	із	заможного	роду,	і	носила	
шовкові	хустки	та	дорогі	прикраси	(згарди)	не	тільки	в	свята,	а	й	у	будень.

Святковим	жіночим	одягом	 була	 гугля	—	плащоподібна	накидка	 з	 вовняної	
тканини.	Коцюбинський	підкреслює,	що	і	вона	—	певний	символ	заможності,	тому	
її	доставали	із	скрині	не	для	того,	щоб	одягнути,	а	пронести	обережно	на	ціпку,	як	
це	робила	Іванова	мати,	йдучи	до	церкви.	Адже	рід	їх	був	не	дуже	заможний.

Основним	елементом	гуцульського	жіночого	костюма	були:	сорочка,	смугасті	
запаски,	кептар	 та	 сердак,	які	не	 відрізнялися	 від	 чоловічих.	Жінки	носили	ще	
й	хутряні	сердаки	й	короткі	кожушки.	За	взуття	для	всіх	жінок	правили	постоли,	
які	у	свята	одягали	з	панчохами	(капчурами),	а	для	дівчат	—	ще	й	чоботи.	Жінки	
носили	ногавиці	—	доколінниці.

* * *
Усвідомлення	єдності	 з	природою	породжувало	прагнення	жити	багатим	ду-

ховним	життям.	Природа	й	кохання	допомагали	розкрити	й	розвинути	найкращі	
сторони	 людської	 душі,	 яка	 не	 тільки	може	 чути	мелодію	 гір,	 лісів,	 струмків	
і	водограїв,	а	й	здатна	творити	свою	музику.	Ось	чому	все	життя	гуцула,	частіше	
неспокійне,	 супроводжує	коломийка	—	один	 з	 найпоширеніших	уснопоетичних	
жанрів	на	Гуцульщині.

Коломийки	—	це	художні	словесні	мініатюри,	малий	жанр	української	народ-
ної	пісні.	У	своїй	сукупності	численні	 її	 зразки	складають,	за	влучним	висловом	
I.	Франка,	величезну	панораму	народного	життя	з	безліччю	живих	картин,	у	яких	
відобразилися	справжній	естетичний	смак	і	тонка	спостережливість,	багата	творча	
фантазія	обдарованого	народу.

Коломийки	відзначаються	незвичайною	гнучкістю,	багатством	змісту	й	широ-
ким	діапазоном	реалістичного	відтворення	дійсності.	Коломийки	яскраво	свідчать	
про	поетичну	обдарованість,	духовну	красу,	людяність,	«здорову,	чисту,	а	так	рух-
ливу	і	невтомну,	творчу	душу	нашого	народу»,—	писав	Іван	Франко	у	«Рецензії	на	
II	том	коломийок	від	В.	Гнатюка».

З	гордістю	оцінив	свою	коломийкову	творчість	і	сам	народ	—	творець	і	носій	
цієї	сили-силенної	поетичних	перлин:

Ой	стану	я	при	Дунаї	і	так	си	думаю,	
Нема	кращих	співаночок,	як	у	нашім	краю.

Руська	наша	коломийка,	хоч	вона	дрібонька,	
Вона	мила,	а	все	щира,	мені	солоденька.

В	 українській	 народній	 творчості	 коломийка	 посідає	 провідне	місце	 серед	
жанрових	форм	короткої	пісні.

Первісно	коломийка	була	танковою	піснею,	але	згодом	переросла	це	призна-
чення	і	стала	улюбленим	видом	суспільної,	побутової	та	ліричної	пісеньки	—	опе-
ративної	 й	 поетично-яскравої.	 Завдяки	 своїй	 легкій	 ритмо-мелодійній	формі	 та	
малому	обсягові	вона	проникала	всюди,	в	усі	ділянки	особистого	й	громадського	
життя.	В	ній	зафіксоване	все	життя	гуцула	—	від	колиски	аж	до	могили.

Найпоетичнішими	 є	 коломийки,	 в	 яких	 висловлені	 внутрішні	 почуття	лю-
дини.	Цикл	коломийок	про	 кохання	 являє	 собою	 зворушливу	 поему,	 сповнену	
глибоким	ліризмом.

(Ілюстрування	уривків	 з	 повісті	 допоможе	ще	раз	переконатися	 в	поетичній	
обдарованості,	духовній	красі,	людяності,	в	здоровій,	чистій	душі	нашого	народу.)

«Тіні	 забутих	 предків»	М.	Коцюбинський	 закінчує	 описом	 оригінального	
похоронного	обряду,	в	основу	якого	лягли	і	друковані	матеріали,	і	власні	спосте-
реження,	про	які	ми	дізнаємося	з	листа	до	Аплаксіної	від	19	липня	1911	р.	Коцю-
бинський	писав	про	своє	перебування	на	похороні	в	селі	Головах:	«У	селі	попав	на	
оригінальний	обряд.	Вночі	вмерла	десь	стара	жінка	—	і	ось	з	далеких	хат	зійшлися	
люди.	На	лавці	під	 стіною	лежить	покійниця,	 горять	перед	нею	 свічки,	 а	 в	 хаті	
поставлені	 лавки,	 як	 в	 театрі,	 і	 на	них	 сидить	маса	людей.	Тут	же,	 у	 покійниці	
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в	сінях	зібралась	повеселитись	молодь.	I	яких	тільки	ігр	не	було.	Сміх	роздавався	
безперервно,	жарти,	поцілунки,	крик,	а	покійниця	скорботно	стулила	уста,	і	миг-
тять	похоронним	блиском	свічки.	I	так	всю	ніч.	Такий	сильний	контраст,	що	я	й	
в	наступну	ніч	не	міг	заснути	під	враженням	сцени».	У	«Гуцульщині»	В.	Шухеви-
ча	читаємо:	«Помолившись	і	привітавшись,	збираються	люди	у	хоромах,	то	перед	
хатою	на	посіжінє	—	на	привитє	коло	Божого	тіла,	парубки	розпочинають	грушку,	
яка	має	на	цілі	відвернути	увагу	домашніх	від	мерця	та	розігнати	тугу,	окрім	того,	
має	грушка	ще	ту	ціль,	аби	якнайбільше	людей	задержати	у	хаті,	особливо	вночі,	
аби	“хатнім	не	було	лячно	й	скучно”».

Цей	похоронний	звичай	має	певний	філософський	зміст,	показує	тріумф	жит-
тя	над	смертю,	є	виявом	світогляду	народу.	Гуцул	не	хоче	довго	замислюватись	над	
смертю	людини,	оплакувати	померлого.

Заключна	 сцена	повісті	 змальована	 в	 дусі	 народної	 творчості.	Оптимістично	
закінчується	сумна	розповідь	про	головного	героя	твору,	яким	письменник	зумів	
воскресити	образ	«забутого	предка»,	показати	місце	міфології	в	житті	 селянина.	
«Тіні	забутих	предків»	є	своєрідною	поетичною	мозаїкою,	прекрасною	картиною	
Гуцульщини,	на	тлі	якої	постає	чудовий	образ	Івана,	що	в	шуканні	світлого,	радіс-
ного	—	гине»	(М.	С.	Грицюта).

(За Н. Логвіненко)

 додаТок 3 до УрокУ № 36

Повість	М.	Коцюбинського	«Тіні	забутих	предків»	містить	надзвичайно	цінний	
матеріал	і	про	світогляд	жителів	Карпат.	Яким	же	бачить	навколишній	світ	гуцул?	
У	листі	до	М.	Горького	Михайло	Михайлович	писав,	що,	як	глибокий	язичник,	гу-
цул	все	життя,	до	самої	смерті,	проводить	у	боротьбі	зі	злими	духами,	які	населяють	
ліси,	гори,	води.	Гуцули	вірять,	що	є	люди,	які	знають	світ	духів	і	вміють	ворожити,	
вірять	у	силу	слова,	в	чародіїв,	що	спроваджують	бурю,	град	і	громи.	Тому	не	випад-
ково	у	повісті	живуть	і	нявки	(мавки),	і	Чугайстер	—	волохатий	лісовий	чоловік,	що	
був	«смертю	для	мавок:	зловить	і	роздере»,	і	градівник	Юра,	який	відвертає	грозові	
хмари,	і	відьма	Хима,	що	не	раз	робила	шкоду	Івановій	худібці.

(На	підтвердження	 сказаного	 учень	 читає	 уривок	 із	 твору	—	 сцену	 зустрічі	
Івана	з	нявкою-Марічкою	і	Чугайстром;	сцену	відвертання	Юрою	грозової	хмари,	
ворожіння	з	Палагною	на	ляльці	та	ін.).	Демонологія	(міфічні	уявлення	про	злих	
духів	 (демонів),	що	 виникли	на	 основі	 первісної	 віри	 в	 духів)	 займає	 неабияке	
місце	 в	житті	 гуцула.	Тому	 автор	 і	 надав	 їй	 у	повісті	 багато	 уваги.	Письменник	
глибоко	розумів	історичні	та	соціальні	коріння	гуцульської	демонології.	Сама	на-
зва	твору	є	не	випадковою,	а	підказаною	тим	матеріалом,	який	покладено	в	основу	
«Тіней	забутих	предків».	Коцюбинський	був	переконаний,	що	більшість	міфічних	
оповідань	сучасної	йому	Гуцульщини	народилася	в	дуже	далекому	минулому,	що	
створив	 їх	 народ,	 над	 яким	панував	 забобонний	 страх	перед	незнаними	 силами	
природи.	Але	 злободенність	міфів	 сивої	давнини	не	ослабла	й	на	початку	XX	ст.	
Демонологія	в	повісті	—	це	не	тільки	залишки	минулого,	а	й	справжнє	світосприй-
мання	гуцула	—	сучасника	Коцюбинського.	На	основі	фольклорного	матеріалу	ав-
тор	показує	дотримання	гуцулами	звичаїв,	обрядів	під	час	різних	свят,	ворожіння,	
що	нібито	допомагало	у	боротьбі	зі	злими	духами,	які	мали	зашкодити	господар-
ству	гуцула	і	навіть	його	життю.

Один	з	найяскравіших	епізодів	у	повісті,	що	дає	читачеві	можливість	уявити,	
як	люди	захищалися	від	злих	духів,—	Святий	вечір	у	хаті	Івана.	(Цей	уривок	треба	
прочитати	на	уроці,	а	також	обхід	ватагом	полонини,	на	яку	мають	ступити	отари;	
запалювання	 ватагом	«живого	 вогню»;	 доїння	молока	 і	 добування	 будзу	 (сиру);	
плекання	худібки,	щоб	«не	заслабла,	щоб	хто	не	зурочив…»;	прихід	на	Маланки	до	
маржи	у	загороду	Бога,	ворожіння	Палагни	на	Юри	—	свята	весни,	радості	й	сонця	
та	ін.)

Такі	звичаї	існують	(або	до	недавнього)	існували	майже	по	всій	Україні.
(За Н. Логвіненко)
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 додаТок 4 до УрокУ № 36

Фільм сергія Параджанова «тіні забутих предків»

—	 Є	таке	міркування	мистецтвознавця	Лариси	Брюховецької:	«“Тіні	забутих	
предків”	—	це	 один	 із	щасливих	 винятків,	коли	 автори	фільму	не	 тільки	не	 за-
шкодили	повісті,	а	навпаки,	дали	їй	нове	дихання,	нове	життя».	Чи	погоджуєтеся	
ви	з	цим?

Чим	відрізняється	композиція	фільму	від	композиції	першотвору?
Життя	 Івана	Палійчука	Сергій	Параджанов	 вкладає	 у	 9	новел	—	9	концен-

тричних	кіл.
Мистецтвознавець	Лариса	Погрібна	пише:	«На	екрані	ми	бачимо	не	еволюцію	

характеру	 Івана,	 не	 розвиток	 образу,	 а	 лише	перехід	 з	 одного	 стану	 до	 іншого.	
I	причиною	цього	не	актор	 І.	Миколайчук,	який	переконливо	 ілюструє	то	любов	
і	 ніжність	 до	Марічки,	 то	 тривогу	 і	 відчай,	 то	 відчуженість	 від	 усього	 світу,	 то	
байдужість	до	Палагни	й	настороженість	чекання	зустрічі	з	Маріччиною	душею.	
Річ	у	тім,	що	образна	система	фільму	підпорядкована	не	стільки	психологічному	
аналізові,	 скільки	 образно-символічному	 розкриттю	 трагічного	 протиріччя	між	
мрією	і	дійсністю.

Юрій	Ільєнко	зауважує:	«Багато	речей	дуже	важко	перекласти	на	мову	слів,	
та	 зате	 вони	 дуже	просто	 і	 яскраво	 виражаються	мовою	пластики	 та	живопису.	
Пластична	концепція	кожного	фільму	—	це	мій	художній	інструментарій	у	пошу-
ках	істини.	…Вища	радість	в	тому,	щоб	емоційно	пережити,	усвідомити	й	виразити	
думку	суто	кінематографічним	способом.

А	ось	думка	 Івана	Дзюби:	«Велика	насиченість	фільму	фольклорним	матеріа-
лом	і	атрибутами	народної	естетики	не	тільки	не	призвела	до	нудотного	етнографіз-
му	чи	емоційно-естетичної	архаїчності,	а,	навпаки,	створила	атмосферу	естетичного	
повнокрів’я	й	піднесеності,	естетичної	достовірності	образів	і	дій,	нарешті,	як	це	не	
парадоксально,	атмосферу	естетичної	сучасності	й	художницького	дерзання».

Фільм	«Тіні	забутих	предків»	став	справжньою	подією	на	світовому	екрані.
«Тіні	 забутих	предків»	—	кінематографічний	 твір.	Він	 довго	 (понад	півсто-

ліття)	чекав	на	свого	інтерпретатора	і	знайшов	його	в	особі	талановитого	майстра,	
митця	від	Бога,	Сергія	Параджанова.	Митець	згадує:

«Я	давно	мріяв	створити	фільм,	у	якому	на	повний	голос	можна	було	б	розка-
зати	про	поетичну,	талановиту	душу	українського	народу».

Коли	 режисер	 прочитав	 повість	Михайла	Коцюбинського,	 то	 зрозумів,	що	
саме	 такого	 тексту	 він	 чекав	 усе	 своє	 творче	життя,	 і	 йому	 одразу	ж	 захотілося	
поставити	фільм.	Параджанов	шукає	однодумців	і	формує	творчий	колектив.	Опе-
ратор	Юрій	Ільєнко	згадує:

«Не	 знаю,	як	йому	вдалося	 зібрати	 таку	 знімальну	 групу,—	не	просто	 одно-
думців,	а	людей,	які	воювали	за	ідею,	за	фільм,	за	майбутнє.	Які	воювали	люто,	на	
смерть.	Для	мене,	молодого	тоді	митця,	це	був	урок	відкриття	правди.	Досі	вважаю	
атмосферу,	що	 панувала	 в	 групі	Параджанова,	 єдино	 нормальною.	Тоді	 в	мене	
і	 склалося	уявлення,	як	все-таки	робиться	мистецтво,	як	народжується	щось	зо-
всім	невловиме,	непередбачуване,	те,	що	лишається	за	межею	людських	знань».

Знімальна	 група	під	 керівництвом	 талановитого	 режисера,	 натхненна	філо-
софськими	 ідеями	повісті	Михайла	Коцюбинського	«Тіні	 забутих	предків»,	 заново	
пережила	й	відтворила	 її	 засобами	синтетичного	мистецтва,	поєднавши	актуальне	
з	вічним,	умовне	(образне	першоджерело,	метафорична	мова)	з	безумовним	(фотогра-
фічне	фіксування	зображуваного),	узагальнене	(притчеве	першоджерело)	з	конкрет-
ним	 (національна	своєрідність).	Вийшов	цілком	оригінальний,	яскраво	виражений	
зразок	поетичного	кіно.

Сценаристи	Параджанов	та	Чендей	тонко	відчули	філософію	й	поезію	повісті	
й	органічно	перенесли	її	у	фільм.	Якщо	ж	порівняти	твір	Михайла	Коцюбинського	
з	екранізацією,	то	можна	побачити,	як	розвивався	й	видозмінювався	сюжет.	Змі-
нилося	багато	деталей,	що	годі	всі	й	перерахувати.	Для	прикладу	наведемо	хіба	що	
кілька	моментів:
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•	 згадка	в	повісті	про	смерть	Іванового	брата	Олекси,	придавленого	в	лісі	дере-
вом,	виростає	на	екрані	в	яскравий	вступний	епізод	—	ним	починається	школа	
життя	головного	героя	—	зіткнення	маленького	Іванка	із	суворою	дійсністю,	
що	до	кінця,	як	рука	мертвого	Олекси,	буде	тримати	його	у	своїх	лещатах;

•	 зустріч	ворожих	родів	Гутенюків	і	Палійчуків	у	повісті	відбувалася	на	вузень-
кій	дорозі,	між	скелею	й	Черемошем,	а	у	фільмі	ворожі	роди	«стялись»	біля	
церкви;

•	 по-різному	змальована	смерть	Марічки	у	творах	Коцюбинського	і	Параджано-
ва;

•	 в	повісті	 Іван	двічі	спускається	на	полонину	з	пасовиська,	а	у	фільмі	—	раз,	
коли	дізнається	про	смерть	коханої;

•	 спомин	у	повісті	про	одруження	Івана	перетворився	в	кінокартині	на	яскравий	
епізод	весілля	Івана	і	Палагни.
Лариса	Погрібна	так	описує	один	з	кадрів	цього	епізоду:
«Площина	 зображення	 раптом	неймовірно	 звузилась	 до	 невеликого	 прямо-

кутника	 у	правій	частині	 екрана,	 де	 Іван	 із	 зав’язаними	 очима	переступає	поріг	
хати	 своєї	нареченої,	Палагни.	Наступної	миті	 відслонюється	 затемнена	частина	
екрана,	і	ми	бачимо,	що	то	була	кришка	величезної	скрині	з	Палагниним	посагом.	
Який	переконливий,	місткий	образ	обмеженості	інтересів	того	нового	світу,	щодо	
нього	 увійшов	 Іван!	Особливо	 в	 контрасті	 невеликого	 замкнутого	 інтер’єру	цієї	
хати,	 суспіль	заставленої	речами	домашнього	вжитку	—	власністю	хазяйновитої	
заможної	Палагни	—	та	 залитого	 сонцем,	 вільного,	широкого	 зеленого	 світу,	 де	
розквітло	поетичне	кохання	Івана	й	Марічки».

Творці	фільму,	показуючи	смерть	Івана,	відходять	від	першоджерела.	У	тексті	
Іван	помирає	 з	 туги	 за	коханою,	 а	 в	 екранному	 трактуванні	 головний	персонаж	
гине	від	рани,	заподіяної	барткою	підступного	Юри,	та	від	його	чаклування.	Чому	
кінематографісти	змінюють	кінцівку?	Роман	Корогодський	пише:

«У	повісті	 вражає	 душевний	 стан	 Івана,	 емоційна	хвиля	переживань	у	 гра-
ничній	 ситуації	 підсвідомого,	несвідомого	 і	 дотичності	 до	 страшного	невблаган-
ного	 пробудження,	 коли	підсвідоме	 очікування	 блаженства	 знищить	жорстока	
реальність.	I	в	результаті	психічної	“невагомості”	Іван	зірвався	у	прірву.	Смерть.	
Та	у	фільмі	це	виглядало	б	ненатурально	 і	 ввійшло	б	у	 суперечність	з	 естетикою	
абсолютної	природності.	Й	тому	так	 ґрунтовно	постановники	вимальовують	вну-
трішній	 стан	 героя,	 чим	 зуміли	 сягнути	 вершин	 психологізму,	 притаманного	
Коцюбинському-людинознавцеві:	 “А	коли	надійшла	ніч	 і	 чорні	 гори	 блимнули	
світлом	самотніх	осель,	як	потвори	злим	оком,	Іван	почув,	що	сили	ворожі	сильні-
ші	за	нього,	що	він	вже	поліг	у	боротьбі”.

У	фільмі	починає	розгортатися	 сюрреалістична	 візія	 Івана.	Скрипучий	 звук	
мов	 би	 розстроєної	 ліри	пробуджує	його,	 і	 він,	 як	 у	 дивному	 балеті,	 стрімголов	
рухається	 за	Марічкою,	яка	 віддаляється	 в	 лісові	 хащі.	 Їхні	 обличчя	й	руки	не-
наче	посріблені,	що	надає	сцені	додаткової	сюрреалістичної	барви	—	потойбічної	
таємничості.	Крізь	 дивовижне	плетиво	 реальних	 сухих	 смерек	 і	 корінців,	 гілок	
дерев,	творець	самого	Параджанова	—	Іван	—	простягає	руку	Марічці.	Звучать	її	
співанки.	Щастя	поруч	—	простягни	руку…	У	ту	мить,	коли	Іван	торкнувся	руки	
Марічки,	він	провалюється	в	тартарари…	I	постало	сакральне	питання	про	душу	
Івана,	питання	означене	від	самого	початку	ніби	“технологічними”	записами	Ко-
цюбинського	(“Плач	твору”,	“Фрагменти	твору”):	“Як	свічка	згорить,	так	і	чоловік	
умирає,	лиш	тота	ясність	душі	лишається	перед	Богом”».

Усі	відступи	від	першотвору	Сергій	Параджанов	пояснював	намаганням	уник-
нути	провінційної	рутини,	ілюстративності,	солодкої	і	нудної	сентиментальності:

«Ми	хотіли	пробитися	вглиб,	до	джерел	повісті	—	до	тієї	стихії,	що	породила	її.	
Ми	зумисне	віддались	матеріалові,	його	ритмові	й	стилеві,	щоб	література,	історія,	
етнографія,	філософія	злились	у	єдиний	кінематографічний	образ,	в	єдиний	акт».

Дух	першоджерела	живе	в	екранному	еквіваленті:	філософська	глибина	пові-
сті	стала	основою	фільму,	словесні	образи	твору	народили	екранні	образи-символи.	
Постановники	фільму	знайшли	ключі	до	замка 5	(розкриття	суті	твору),	ті	ключі	—	
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це	поетичні	й	філософські	струмені.	Поетичне,	образне	вирішення	екранізації	—	її	
основа.	Вона	виявилася:	у	філософічності	фільму;	його	оригінальній,	новелістич-
ній	 структурі;	 у	розкритті	духовної	 суті	людини,	піднесенні	 її	над	марнотами	та	
суєтністю;	в	насиченні	стрічки	фольклорним	матеріалом,	атрибутами	народної	ес-
тетики,	в	освоєнні	могутніх	пластів	народного	мистецтва,	у	яскравій	живописності	
й	 пластичності,	 у	 кольористичній	 драматургії	 (майже	кожна	новела	 витримана	
в	 певній	кольористичній	 тональності,	що	 відповідає	 її	 змісту),	 в	 оригінальному	
музичному	 оформленні,	 в	 образних	 деталях-метафорах,	фундаментом	 для	яких	
служив	текст	Коцюбинського.

Фільм	«Тіні	забутих	предків»	по-справжньому	поліфонічний	і	новаторський.

* * *
Музично-хореографічна	інтерпретація	«Тіней	забутих	предків»	(музика	Віта-

лія	Кирейка,	лібрето	Наталії	Скорульської	та	Флоріана	Коцюбинського).
Композитор	передав	поетичний	струмінь	безсмертного	творіння	майстра	сло-

ва,	 використавши	музичний	фольклор	карпатських	 верховинців,	 темпераментні	
коломийки,	 своєрідні	 поспівки,	мотиви,	що	копіюють	 звучання	 трембіти	 тощо.	
Щедре	використання	гуцульського	фольклору	допомогло	Віталію	Кирейку	мовою	
музики	переказати	духовне	багатство	душі	головного	персонажа	Івана	Палійчука,	
його	почуття	й	переживання,	красу	й	легку	грацію	Марічки,	її	безмежну	любов	до	
Івана,	внутрішню	суть	примітивної	Палагни	й	гордовитого	мольфара.

(За С. Жилою)

Урок № 37

Тема. О.	Кобилянська.	Життя	і	творчість,	формуван-
ня	світогляду	письменниці.

Мета: ознайомити	 із	 життям	 і	 творчістю	 письмен-
ниці,	 чинниками	 формування	 її	 світогляду,	
зацікавити	особистістю	О.	Кобилянської	й	спо-
нукати	 до	 читання	 творів;	 розвивати	навички	
сприйняття	 інформації	на	 слух,	 виділення	 го-
ловного,	вміння	висловлювати	власне	ставлен-
ня	 до	почутого;	 виховувати	повагу	 до	митців,	
любов	 до	художньої	 літератури,	прагнення	до	
самовдосконалення.

обладнання: портрет	 письменниці,	 виставка	 творів,	 ілю-
страції	до	біографії;	карта	Європи	кінця	ХІХ	—	
початку	ХХ	ст.,	краєвиди	Буковини.

Теорія літератури: модернізм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Карпатський	край,	як	ви	знаєте,	великий.	 І	сьогодні	ми	пря-

муємо	в	інший	його	бік	—	чарівну	Буковину,	що	народила	багато	
талантів,	 горде	жіноцтво,	 яке	 наважилося	 з	 повною	 силою	 та	
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пристрастю	виступити	за	свої	права.	У	лавах	тих	жінок-борців	—	
Ольга	Кобилянська.	З	особистістю	письменниці,	її	творами,	світо-
глядом,	літературними	уподобаннями	та	 індивідуальним	стилем	
ми	познайомимося	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Повідомлення підготовленого учня.
(Учень	розповідає	про	Буковину	(історія,	географія).)

2. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
За	 свої	життєписи	 беруться,	 як	правило	 ті	 письменники,	що	

схильні	 до	 самоаналізу,	 самозаглиблення.	 Ольга	Кобилянська	
написала	 аж	три	 автобіографії.	Розповідь	«про	 себе	 саму»	почи-
нає	вона	з	портретів	«вічно	трудящого	батька»	і	«святої	матері»,	
котрим	 вона	 завдячує	 всім,	 чого	 досягла.	Батько	 був	 людиною	
«пильною,	 охочою	до	кожної	 науки»,	 працьовитою	 та	 вимогли-
вою,	 з	 тонким	 розумінням	краси	й	 добра.	Ці	 риси	 успадкувала	
й	дочка.	Майбутня	письменниця	мала	«велику	жадобу	до	науки…	
і	праці».	Закінчити	їй	вдалося	лише	чотири	класи,	далі	займалася	
самоосвітою	і	стала	однією	з	найосвіченіших	жінок	свого	часу.

Ольга	 зростала	 у	 віддаленому	куточку	України,	що	належав	
Австро-Угорській	імперії	й	офіційно	(і	не	тільки)	послуговувався	
німецькою	 та	 румунською	мовами.	 «Коли	 б	 не	 любов	 батька	 до	
рідного	слова,	до	свого	народу,	своєї	пісні,—	зазначала	письмен-
ниця	в	автобіографії,—	знання	рідної	мови,	що	все-таки	панувало	
в	хаті,	крім	польської,	а	далі	і	німецької,	було	би	з	часом,	може,	
й	зайняло	останнє	місце».

Хоч	 мати	 майбутньої	 письменниці	 походила	 з	 польсько-
німецької	 родини,	проте	 своїх	 дітей	 виховала	 в	пошані	 до	 укра-
їнської	мови,	 культури,	 звичаїв,	 цілком	підтримавши	 інтереси	
та	 прагнення	 свого	 чоловіка.	 Її	 аристократичний	 дух,	 любов	 до	
музики	передалися	й	донці.

—	 На	вашу	думку,	яка	роль	батьків	у	розвитку	здібностей,	та-
лантів	дітей,	досягнення	ними	значного	життєвого	успіху?

—	 Чи	мала	рацію	Ольжина	мати,	підкоряючись	уподобанням	
батька?

Родина	 Кобилянських	 разом	 із	 батьком-службовцем	 пере-
їжджає	з	одного	маленького	містечка	до	іншого,	де,	як	і	раніше,	
було	практично	відсутнє	культурне	життя,	культурне	товариство.	
Вже	в	тринадцять-чотирнадцять	років	Ольга	починає	писати,	ре-
алізовуючи	свою	творчу	натуру.	Спочатку	це	були	німецькомовні	
твори,	бо	іншої	літератури	дівчина	ще	не	знала.	Ось	який	портрет	
залишила	її	подруга	Ольга	Устиянович:	«Вона	за	той	час	виросла,	
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як	 тополя.	Чорне,	 добре	плекане,	 блискуче	 волосся	 окружало	 її	
ніжне	біле	личко,	рожеві	уста	усміхались…	радісно,	а	великі	чор-
ні	очі	чогось	тужно	та	сумно	гляділи.	Грала	вже	на	фортепіано…	
і	співала…	милозвучним	сопрано».

—	 Про	що	свідчить	такий	портрет?	(Добрий	смак,	глибоку	на-
туру,	талановитість	О.	Кобилянської.)

Сама	письменниця	згадує:	«Ще	молодою	дівчинкою…	я	почала	
писати	вірші.	Чогось	мені	бракувало,	недоставало	в	душі.	Чимось	
була	вона	часами	надто	переповнена,	а	часами	повна	туги	і	смут-
ку…	Рівночасно	з	тим	я	бралася	за	олівець…	і	починала	рисувати…	
На	самоті	находив	на	мене	глибокий	сум…	До	того	я	читала	бага-
то…»

У	вісімнадцять	років	Ольга	Кобилянська	знайомиться	із	Софі-
єю	Окуневською,	яка	згодом	стала	першою	на	Буковині	жінкою-
лікарем,	 та	 письменницею	 і	 громадянською	 діячкою	Наталею	
Кобринською.	Ці	жінки	очолювали	феміністичний	рух,	ідеї	якого	
були	близькі	й	Кобилянській.	Саме	вони	порадили	їй	писати	укра-
їнською	мовою,	прислужитися	рідній	культурі.

У	 31	 рік	 письменниця	 опубліковала	 українською	мовою	по-
вість	«Людина»	(спочатку	вона	вийшла	німецькою),	а	через	рік	—	
повість	«Царівна»,	що	принесла	їй	визнання.

1898	року	О.	Кобилянська	 відвідала	 святкування	25-річного	
ювілею	літературної	діяльності	І.	Франка.	Там	вона	познайомила-
ся	 з	Василем	Стефаником,	потім	вони	товаришували	довгі	роки,	
обмінюючись	листами.	Через	рік	письменниця	вирушила	до	Киє-
ва	і	Канева,	познайомилася	з	М.	Коцюбинським,	М.	Старицьким,	
М.	Лисенком,	а	згодом	і	з	Лесею	Українкою.

Усі	визнавали	великий	талант	О.	Кобилянської,	Франко	писав:	
«Я	ані	на	хвилю	від	першої	появи	Ольги	Кобилянської	на	полі	на-
шої	літератури	не	сумнівався	про	її	талант…	Її	пізніші	оповідання,	
такі	як	“Людина”,	“Битва”,	наповняли	мене	подивом	від	її	незви-
чайного	таланту.	Я	щиро	тішився,	коли	вона	згодилась	друкувати	
свою	“Землю”	в	Літературно-науковім	віснику…»

У	цей	період	 виходить	перша	 збірка	письменниці	 «Покора»,	
окремі	твори	якої	перекладалися	польською	і	російською	мовами.

З	того	часу	літературна	творчість	стала	її	душевною	потребою,	
обов’язком,	спасінням.	«Самота,	душевна	самота,	противне	моїм	
почуванням	окруження	—	викликували	в	мене	жадобу	кинути	те,	
що	мене	зворушувало	до	дна,	на	папір»,—	зізнавалася	вона.	«Моє	
життя	 було	 б	пуста	хата,	коли	б	я	не	могла	 більше	працювати».	
О.	Кобилянська	 творила	 тільки	 в	 стані	 душевного	 збудження,	
переживання:	 «Я	 писала,	 коли	 любила,	 писала,	 коли	 терпіла,	
писала,	коли	не	находила	вдоволення	знадвору	бажань	своїх	осо-
бистих,	коли	бачила	кривду,	 заподіяну	 так	людям,	як	 звірятам,	
цвітам	 і	 птахам…»	Це	 обумовило	й	 стильову	 особливість	 прози	



171

письменниці	—	емоційність,	пристрасність,	схвильованість	слова.	
Джерелом	 творчого	натхнення	 була	 для	письменниці	 і	 природа,	
що	впливала	на	неї	«найсильніше	зі	всього».	За	відсутності	краси	
в	житті	 краса	 природи	 створювала	 той	 особливий	 світ,	 де	 вона	
почувалася	 затишно.	У	 багатьох	 її	 творах	 природа	 є	 основним	
предметом	 зображення,	 головним	образом	 і	 нагадує	живу	 істоту	
зі	складними	й	тонкими	почуваннями	(«Природа»,	«Битва»,	«Там	
звізди	пробивались»,	«Рожі»).	Ольга	Кобилянська	писала	на	осно-
ві	власних	вражень	від	подій	і	явищ	життя,	які	пропускала	через	
свою	душу.	Тому-то	 в	 її	 творах	 так	 багато	психологізму,	 симво-
лізму	й	 інших	модерних	 засобів	 письма,	 нових	 для	 української	
літератури.

Початок	ХХ	 століття	приніс	 для	О.	Кобилянської	 важкі	 ви-
пробування	—	 хворобу	 матері,	 власні	 проблеми	 зі	 здоров’ям,	
матеріальну	 скруту.	Але	 вона	продовжує	наполегливо	працюва-
ти.	Виходять	 повісті	 «Земля»	 (1902),	 «В	 неділю	 рано	 зілля	 ко-
пала…»	(1908),	«Через	кладку»	 (1912),	антивоєнні	новели	 (1914)	
та	 інші	 твори.	 1927	 року	широко	 відзначався	 40-річний	ювілей	
літературної	 діяльності	 письменниці.	Через	 два	 роки	 здійснено	
дев’ятитомне	видання	повного	зібрання	її	творів.	У	1929-му	уряд	
України	встановив	їй	персональну	пенсію	і	вона	була	прийнята	до	
Спілки	письменників	України.

Під	 час	Другої	 світової	 війни	 хвору	О.	Кобилянську	 профа-
шистський	румунський	уряд	хотів	відправити	до	трибуналу,	але	
не	встиг	—	1942	року	письменниці	не	стало.

У	Чернівцях	відкрито	літературно-меморіальний	музей,	а	в	се-
лі	Димки	—	музей-садиба.	 Ім’я	О.	Кобилянської	 носить	Черні-
вецький	обласний	драматичний	театр	і	центральна	вулиця	облас-
ного	центру.

Однак	найкраща	пам’ять	про	видатну	письменницю	—	це	те,	
що	тисячі	читачів	донині	захоплюються	її	творами.

—	 Чим	саме	особливою	вам	здалася	біографія	письменниці?
—	 Чи	є	щось	схоже	в	життєписі	О.	Кобилянської	з	біографія-

ми	інших	митців?

3. Виразне читання.
(Учитель	 зачитує	 «цікавинки»	 про	 письменницю	 з	 книги	

В.	Шев	чука	«З	вершин	і	низин».)

Зовнішність кобилянської
В	похилі	літа	О.	Кобилянська	виглядала	так	за	описами	близьких	людей:	тем-

не	волосся,	крізь	яке	пробивалася	ледь	помітна	сивина,	гладко	зачесане,	поділене	
проділом,	заплетене	в	коси,	які	укладалися	позад	голови	і	закріплялися	шпилька-
ми.	Брови	виразно	темні,	обличчя	поважне,	серйозне	й	нагадувало	більш	чоловіче,	
ніж	жіноче.	На	ньому	ані	зморшки,	були	вони	ледь	помітні	тільки	під	очима.	Лице	
матове,	 як	 буває	 в	 темних	шатенок,	широке	чоло	 трохи	 виділялося	на	худорля-
вому	 обличчі,	 на	 вустах	—	вираз	 туги,	мрії,	 осяяний	 добродушністю.	Особливо	
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	виділялися	темно-карі	очі,	які	 світилися	вологим,	променистим	блиском,	в	них,	
як	казали,	ніби	відбивалася	свіжість	травневої	роси.	Сумовитий	вираз	обличчя	був	
майже	завжди,	навіть	коли	письменниця	всміхалася.	Була	вона	середнього	зросту,	
одягалася	охайно,	гармонійно,	строго	і	не	за	модою.	Говорила	м’яким	притишеним	
голосом.

трус у квартирі кобилянської
Нелегко	жилося	письменниці	в	час	окупації	Буковини	румунськими	боярами.	

Хвиля	репресій	зачепила	її	брата	Юліана	(автора	латинсько-українського	словни-
ка),	якого	боярська	влада	вигнала	зі	школи,	а	агенти	сигуранци	увірвались	у	робо-
чий	кабінет	письменниці,	перекинули	все	догори	ногами,	забравши	листи,	нотатки	
до	нових	творів,	одну	викінчену	новелу.	На	щастя,	архів	письменниці	зберігався	
не	тут,	а	в	брата,	і	тому	уцілів.	Забрані	рукописи	так	і	не	повернули	письменниці,	
незважаючи	на	неодноразові	домагання,	вони	для	літератури	навіки	пропали.

непорозуміння
В	1927	 році	 відзначався	 40-річний	ювілей	 літературної	 творчості	 О.	Коби-

лянської.	Буковина	тоді	належала	боярській	Румунії	 і,	щоб	зірвати	свято,	власті	
використали	смерть	якогось	чиновника	Братіяну	і	відклали	святкування.	Телегра-
фісти,	які	передавали	це	сповіщення	до	Львова,	сплутали	текст,	і	з	нього	вже	ви-
ходило,	що	ювілей	відкладено	через	смерть	самої	письменниці.	Ця	звістка	миттю	
облетіла	всю	Україну,	і	тільки	через	певний	час	помилку	було	спростовано.

IV. закріплення знань, УМінь Та навичок

 колективна робота.

1)	О.	Кобилянська	 захоплювалася	 ідеями	феміністичного	 руху,	
переймалася	проблемами	емансипації	жінок.	Здогадайтеся,	як	
називається	повість	В.	Врублевської	про	письменницю.

Е А («Емансипатка».)

2)	Як	 тепер	називається	політика,	 спрямована	на	 урівнювання	
прав	та	свобод	жінок	і	чоловіків?

Г А (Гендерна.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть	речення.	y
«Мені	близька	думка	про	те,	що	…»
«Мені	здається,	що	жінки	в	нашій	літературі,	як	у	жодній	єв-

ропейській,	…»
«Мене	вразило	(здивувало)	…»

Vі. доМашнє завдання

Знати	 біографію	письменниці,	 прочитати	 одне	 з	 її	 оповідань	
(або	повість	«Людина»	чи	якусь	іншу).
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Урок № 38

Тема. Проза	О.	Кобилянської	—	найяскравіша	модель	
раннього	 українського	модернізму.	 Її	жанрові	
особливості,	провідні	теми	та	ідеї.

Мета: викликати	в	учнів	інтерес	до	творів	письменни-
ці,	залучити	до	читання	художньої	літератури;	
допомогти	усвідомити	новаторство	та	художню	
цінність	творів	письменниці,	актуальність	про-
голошених	нею	 ідей;	розвивати	навички	само-
стійного	 читання,	 ідейно-художнього	 аналізу,	
висловлення	власної	думки	з	приводу	прочита-
ного;	виховувати	любов	до	літератури,	естетич-
ний	смак.

обладнання: портрет	 письменниці,	 виставка	 творів,	 ілю-
страції	до	них,	фрагменти	кінофільмів	 («У	не-
ділю	рано	зілля	копала…»	та	ін.).

Теорія літератури: модернізм,	тематика,	ідея.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Ольга	 Кобилянська	—	 пишна	 троянда	 в	 саду	 української	

літератури»,—	так	назвав	письменницю	М.	Старицький.	 І	 це	не	
перебільшення.	Адже	вона	 одна	 з	перших	 спробувала	 зазирнути	
в	таємничі	куточки	людської	душі	й	пояснити	непояснюване.	Не-
даремно	ж	кажуть,	що	світ	містить	багато	таємниць,	але	людина	
в	ньому	—	найбільша	таємниця	й	загадка.	Про	особливості	нова-
торської	прози	О.	Кобилянської,	її	ідеї	ви	дізнаєтесь	на	сьогодніш-
ньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Завдання учням.

1)	Сформулюйте	 в	 кількох	пунктах	 чинники,	 які	 вплинули	на	
формування	світогляду	О.	Кобилянської.
О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 Батьківське	 виховання	в	 дусі	поваги	до	української	куль-

тури,	мови.
—	 Материн	аристократизм	духу,	любов	до	музики.
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—	 Захоплення	світовою	літературою.
—	 Самотність,	 брак	культурного	 оточення,	 схильність	 до	 са-

мозаглиблення,	самоаналізу.
—	 Спостереження	за	життям.
—	 Любов	до	природи.
—	 Чутливість,	чуйність	вразливість.

2)	Назвіть	 літераторів,	 громадських	 діячів	—	 друзів	 О.	Коби-
лянської;	розкажіть,	який	вплив	на	життя	письменниці	мали	
стосунки	з	ними.

2. колективна робота.

Відгуки	про	самостійно	прочитані	твори	О.	Кобилянської	(крім	
повісті	«Людина»),	їх	переказ	з	елементами	аналізу.

3. Повідомлення про історії написання інших творів.

Оповідання	О.	Кобилянської	 «Valse	mélancholique»	 («Мелан-
холійний	вальс»)	стало	дуже	популярним	ще	в	90-х	роках	XIX	ст.	
Цікаво,	що	три	героїні	оповідання	і	справді	існували:	як	подруги	
жили	вони	якийсь	час	у	спільному	помешканні,	а	одна	з	них	го-
тувалася	 стати	піаністкою.	Вона	не	 стала	нею	 тому,	що	не	мала	
засобів	до	навчання.

«Музична	тема»	оповідання	привабила	свого	часу	композито-
ра	С.	Людкевича,	який	ще	в	російському	полоні	в	1917	році	почав	
компонувати	музику	до	цієї	химерної	новели.	Закінчив	він	її	вже	
після	війни.

«За ситуаціями»
Повість	О.	Кобилянської	 «За	 ситуаціями»	 було	написано	під	

враженням,	 яке	 справила	 на	 письменницю	 гра	 артистки	Асти	
Нільзен,	 але	 справжнім	 прототипом	 героїні-піаністки	 Аглаї-
Філіцістас	була	піаністка	Віденської	консерваторії	Наталка	Пігу-
ляк.	В	образі	батька	героїні	змальовано	буковинського	художника	
Ю.	Пігуляка.	О.	Кобилянська	 довго	жила	 в	 сусідстві	 з	 родиною	
художника,	 була	 там	 бажаним	 гостем	 і	 дружила	 з	 доньками	ху-
дожника.	Піаністка	Н.	Пігуляк	була	дуже	вродлива	і	мала	розви-
нений	інтелект.	Однак	після	виходу	в	світ	повісті	«За	ситуаціями»	
зазнала	О.	Кобилянська	й	прикрості,	бо	Наталчина	мати,	пізнав-
ши	в	повісті	свою	дочку	і	стосунки	в	їхній	родині,	розгнівалася	на	
письменницю.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. робота над таблицею.

Складіть	таблицю	«Тематична	й	жанрова	різноманітність	тво-	y
рів	О.	Кобилянської»	(див.	с.	175–176).	Зробіть	висновки.
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рік  
виходу назва твору Жанр тематика

1877 Вірші	німецькою	мо-
вою	«Гортенза»,	«Кар-
тина	з	життя	Букови-
ни»,	«Видиво»,	«Вона	
вийшла	заміж»

Поезія Спостереження	та	почуття,	
винесені	молодою	духовно	
багатою	письменницею	з	ре-
ального	життя

1883–
1892

Щоденники Мемуар-
на	літе-
ратура

Внутрішнє	життя	творчої	
особистості,	туга	за	красою,	
втіленням	гуманістичних	
ідеалів

1891 «Людина» Повість Розповідь	про	дівчину,	яка	
хоче	бути	самостійною,	не	
залежати	від	вигідного	за-
міжжя,	але	під	тиском	від-
повідальності	за	родину	зму-
шена	йти	звичним	шляхом	
бідної	провінціалки

1895 «Він	і	Вона»,	
«Impromtu	phantasie»	
(«Фантазія	—	екс-
промт»)

Повість	
новела

Роздуми	про	мистецтво	
і	його	роль	у	житті	людини,	
значення	для	формування	
духовності

1896 «Царівна»
«Що	я	любив»

Повість	
опові-
дання

Внутрішнє	життя	дівчини,	
яка,	всупереч	традиціям,	
прагне	сама	себе	забезпечу-
вати,	відстояти	власну	люд-
ську	гідність

1896 «Битва» Опові-
дання

Душевні	переживання	з	при-
воду	загибелі	лісу,	який	сам	
не	може	себе	захистити

1896,
1897

«Аристократка»,	
«Некультурна»

Новели Про	єдність	людини	й	при-
роди,	одвічний	пошук	люди-
ною	щастя

1898 «Valse	melanco	lique»	
(«Меланхолійний	
вальс»)

Новела Про	долю	трьох	талановитих	
жінок,	закоханих	у	мисте-
цтво,	що	прагнуть	до	вільно-
го,	духовно	багатого	життя

1902 «Земля» Повість Розповідь	про	братовбив-
ство,	владу	землі	над	люди-
ною,	селянську	працю;	жит-
тя,	мораль	села

1909 «У	неділю	рано	зіл	ля	
копала…»

Повість Про	кохання	з	усіма	його	ви-
явами	(на	фольклорній	осно-
ві)
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рік  
виходу назва твору Жанр тематика

1917 «Юда»,	«Назустріч	
долі»,	«Лист	засудже-
ного	вояка	до	своєї	
жінки»	та	ін.

Новели Антивоєнні,	написані	під	
враженням	насильницької	
смерті	безневинних	людей

В и с н о в к и
(Можна	провести	за	допомогою	«Мозкового	штурму».)
О.	Кобилянська	 зверталася	до	різноманітних	жанрів;	 її	 ціка-

вили	тема	емансипації	жінок,	селянська	тема,	тема	природи.	Ба-
гато	уваги	вона	приділяла	психології	почуттів	людини.

2. Слово вчителя.
Одним	 із	 найпоказовіших	 для	 феміністичних	 переконань	

О.	Кобилянської	є	її	твір	«Людина».	Давайте	прочитаємо	уривки	
з	книги	В.	Шевчука	«З	вершин	і	низин».

тричі відкинута
Цікава	історія	«Людини»	Ольги	Кобилянської.	Її	написала	письменниця	спер-

шу	німецькою	мовою.	О.	Рошкевич	переклала	твір	на	українську	мову,	звався	він	
«Вона	вийшла	заміж».	1897	року	авторка	передала	твір	Н.	Кобринській	для	жіно-
чого	альманаху	«Перший	вінок».	I.	Франко,	як	співредактор	альманаху,	відкинув	
новелу.	В	 другій	німецькій	редакції	 твір	 відкинув	 один	 із	 віденських	журналів,	
третю	редакцію	відкинула	в	1888	році	«Правда»	і	тільки	1894	року	журнал	«Зоря»	
надрукував	твір	під	назвою	«Людина».

Ольга	Кобилянська,	 спостерігаючи	 за	 становищем	жінки	 в	 тогочасному	 су-
спільстві,	мріяла	про	 її	рівноправність	 із	чоловіками	в	одержанні	освіти,	у	вихо-
ванні,	виборі	власного	життєвого	шляху.	Цій	проблемі	вона	присвятила	більшість	
своїх	творів,	і	найперший	з	них	—	«Людина».

У	повісті	ми	знайомимося	з	Оленою	Ляуфер	—	дочкою	царсько-королівського	
лісового	радника.	Вона	читає	серйозні	книги,	розмовляє	з	молодими	людьми	про	
«соціалізм,	натуралізм,	дарвінізм,	питання	жіноче,	питання	робітницьке…»,	від-
стоює	«рівноправність	між	мужчиною	 і	жінкою».	Це	 страшенно	лякало	батьків,	
викликало	осуд	у	їхніх	знайомих	і	товаришів,	адже	дівчина	йшла	проти	всіх	уста-
лених	поглядів	та	традицій,	що	існували	в	цьому	провінційному	містечку.

Дівчата	повинні	були	вивчати	французьку	мову,	оволодівати	музикою	й	тан-
цями,	готуватися	повністю	віддати	себе	у	владу	чоловікові.	Мати	й	батько	 іншо-
го	шляху	для	Олени	не	 бачили	й	не	 бажали,	 а	 особливо	після	 того,	як	 їхній	 син	
Герман-Євген-Сидор	своїм	розгульним	життям	наробив	багато	боргів	родині.	Бать-
ко	теж	частенько	пиячив	і	втратив	роботу,	поставивши	сім’ю	у	велику	матеріальну	
скруту.

Олена	на	 той	час	 зустріла	 серед	молодих	людей	 свого	 однодумця,	 студента-
медика	Стефана	Лієвича,	якого	покохала	 і	 з	яким	таємно	 заручилася.	Ця	любов	
відкрила	 для	 дівчини	широкі	 горизонти,	 підтримувала	 віру	 в	 правоту	 власних	
переконань	щодо	емансипації	жінки.

Але	трапилося	нещастя,	якого	не	можна	було	передбачити.	Стефан,	«набрав-
шись	десь	у	шпиталі	тифу»,	помер.	Дівчина	переживала	велику	душевну	драму,	
навіть	нервову	хворобу,	та	ні	з	ким	не	ділилася,	окрім	лікаря.	Тепер	вона	не	вва-
жала	для	себе	можливим	узагалі	виходити	заміж,	бо	«…задля	обов’язку	проти	волі	
сковуватись	з	мужчиною,	з	обов’язку	його	й	себе	оббріхувати…»,	на	її	думку,	зло-

Закінчення таблиці
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чин.	Про	це	чесно	написала	у	листі	К-ому,	який	збирався	їй	освідчуватися	і	якого	
батьки	охоче	взяли	б	у	зяті.	У	теперішньому	своєму	становищі	Олена	бачила	для	
себе	єдиний	шлях:	«Відповідно	до	моїх	сил,	відповідно	до	моїх	здібностей…	хочу	
сама	собі	заробляти	на	кусник	хліба,	а	заробленим	щиро	ділитися	з	родичами…».

Та	все	залишилося	лише	у	мріях.	Добрі	здібності	в	Олени	дійсно	були,	сила	волі	
й	характер	—	теж,	а	от	ні	професійної	освіти,	ні	роботи,	яка	б	забезпечила	матері-
ально	не	лише	її	саму,	а	й	численних	родичів,—	не	було.	Сім’я	Ляуферів	опиняється	
в	жахливому	становищі:	застрелився	брат	Олени,	овдовіла	сестра	Ірина	 і	поверну-
лася	додому,	приїхала	й	молодша	 сестра	Геня,	котра	жила	якийсь	час	у	родичів.	
Батько	зовсім	морально	занепав,	спився,	мати	повністю	віддалася	на	волю	обставин.	
Родина	переїжджає	до	села,	там	орендує	землю	і	тяжко	працює.	Але	й	це	пристано-
вище	виявилося	ненадійним.	Господар	землі	вирішив	продати	її,	а	новий	намірився	
ґаздувати	сам.	Отже,	повна	безвихідь…	Олена	прагнула	щось	придумати,	знайти	ви-
хід,	адже	вона	добровільно,	як	найсильніша,	взяла	на	себе	увесь	тягар	відповідаль-
ності	за	родичів.	I	зважилася…	віддати	себе	в	жертву,	вийти	заміж	за	багатого,	але	
нелюбого	чоловіка.	В	її	душі	відбувається	страшна	боротьба.	З	одного	боку	—	знехту-
вання	всіх	переконань,	зрада	ідеалів	і	свого	кохання,	а	з	іншого	—	обов’язок	перед	
рідними	і	матеріальна	скрута.	Обов’язок,	обставини	—	переважують.

Олена	 влаштовує	 «лови»	на	 заможного	 лісничого	Фельса,	 і,	 треба	 сказати,	
робить	 це	 досить	 вправно,	 в	 душі	 ненавидячи	 себе	 за	 таку	 поведінку.	 Хоч	 ми	
й	пам’ятаємо,	що	все	це	заради	благородної	мети,	дівчина	тепер	не	видається	нам	та-
кою	вже	«ідеально	уложеною	натурою».	Тут	виявляються,	на	наш	погляд,	її	далеко	
не	кращі	риси:	зверхність,	хитрість,	лицемірство,	навіть	жорстокість.	Прагне	від-
найти	у	Фельсові	щось	хороше	—	і	не	може	(а	той	же	і	господар	добрий,	і	службовець	
порядний,	і	книги	читає,	і	сильний	та	гордий,	а	з	нею	ніжний	та	несміливий).	Олені	
здається	навіть	Фельсів	 усміх	«ограниченним».	 Ім’я	цьому	—	нелюбов.	Адже	на	
вади	першого	свого	судженого	вона	не	зважала.	Отже,	вона	не	любить.	Але	ж	Фельс!	
Він	кохає,	готовий	на	все,	навіть	«хоть	би	вона	йому	й	ногу	на	карк	поставила».

Молодий	чоловік	добре	усвідомлював,	на	що	йшов,	і	говорив:	«Тиранко	з	вас,	
панно	Олено!»	Ми	не	можемо	не	відзначити	і	благородства	лісничого.	Під	час	освід-
чення,	побачивши,	що	Олена	його	відштовхнула	грубо	і	різко,	сказав:	«Ви	не	лю-
бите	мене?..	Не	хочете	бути	моєю	жінкою?..	Коли	так,	то	простіть!..»	Отже,	Фельс	
не	хотів	примусу,	насильства	над	почуттями,	нещирості.	I	готовий	був	піти.	Однак	
Олена	нарешті	видавила	із	себе	згоду:	«Хочу…»

Та	й	близьких	своїх	дівчина	не	щадить:	«Вона	була	дражливіша,	як	уперед,	ба	
не	раз	аж	різка».	Особливо	вражає	нас	прикінцевий	епізод	повісті.	Олена	знищує	
листи	від	колишнього	коханого,	а	останній	з	них	читає	ще	раз.	Ми	розуміємо,	як	
боляче	героїні	прощатися	з	минулим,	із	нездійсненими	мріями,	відчувати	свою	ду-
ховну	поразку.	Аж	ось	піднімається	до	її	кімнати	Фельс,	який	нічого	не	підозрює	
і	не	знає.	Вони	мають	їхати	на	своє	весілля.	I	тут	на	читача	несподівано	падає	ціла	
злива,	можна	 сказати,	 демонічних	почуттів:	 «Якесь	незнане	 доти,	 упряме,	 дике	
чувство	 обгорнуло	 її,	 одне	 лише	 чувство.	Вона	 ненавидить,	 ненавидить	 з	 цілої	
глибини	своєї	душі!	Вбивала	б,	проклинала	б,	затоптувала	б,	як	ту	гадюку…	Чи	—	
його?	—	Адже	вона	винувата!!	Сама,	самісінька	вона…»

Що	ж,	головна	героїня	повісті	О.	Кобилянської	виявилася	просто	людиною	—	
з	усіма	притаманними	їй	сильними	й	слабкими	якостями.	I	заслугою	письменниці,	
на	наш	погляд,	є	те,	що	вона	майстерно	дібраними	засобами	виразності	відтворила	
правдивий	і	повнокровний	художній	образ,	а	не	схему	чи	символ.	Незважаючи	на	
такий	кінець,	ми	багато	дечого	можемо	повчитись	в	Олени:	 її	 сили	волі,	розуму,	
здатності	до	самопожертви	в	ім’я	близьких.

Новим	для	 української	 літератури	 було	 зображення	 тодішньої	 інтелігенції.	
Чиновники,	такі	як	батько	Олени,	пиячили,	грали	в	карти,	могли	навіть	піти	на	
службовий	 злочин.	У	 родині	 стосовно	 дочок	 були	 тиранами,	 вважали	 їх	 своєю	
повною	власністю,	 вимагали	покори	навіть	 в	 особистому	житті.	Мати	Олени	по-
діляла	погляди	 свого	 чоловіка,	 ненавиділа	науку,	 для	неї	 страшними	 були	роз-
мови	про	рівні	права	чоловіка	й	жінки.	Переконання	Олени	та	Ірини	вона	вважала	
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	шкідливими,	навіть	безчесними,	такими,	що	можуть	зганьбити	їхню	родину	й	не	
дати	сестрам	вигідно	вийти	заміж.

Проте	 письменниця	 показала	 й	 інший	 тип	 інтелігента.	Це	 студент-медик	
Стефан	Лієвич.	Він	 говорив	про	 дівчат,	 які	 здобувають	 вищу	 освіту,	 про	 те,	що	
«емансипація	жіноча	в	Швейцарії	або	в	інших	поступових	краях	—	се	точка	давно	
виборена»	і	що	так	позаду	за	другими	народами	…,	рівноправність	з	мужчинами…	
вважають…	якоюсь	 химерою».	 «Задивлювався	 на	жінок	 не	 очима	 нинішнього	
брудного	 егоїзму,	 а	 людини	людяної…»,	 і	 цим	полонив	 серце	Олени.	Лієвич	не	
сприймає	 того	 способу	життя	 (пияцтво,	 картярство,	фліртування,	 пліткарство),	
який	веде	багато	молодих	людей,	наприклад,	син	Ляуферів	Герман-Євген-Сидор.	
Своє	життя	Стефан	присвячує	людям	і	гине	від	тифу.

Отже,	уже	в	одному	зі	 своїх	ранніх	творів	письменниця	заявляє	про	 себе	як	
вдумливий	психолог,	 спостережлива	 й	 чутлива	 людина,	 котра	має	 передові	 су-
спільні	 погляди	й	 активну	 громадянську	позицію,	 адже	 думки	 головної	 героїні	
повісті	«Людина»	багато	в	чому	співзвучні	з	її	власними.

3. обмін враженнями щодо прочитаного.
Відгуки	учнів	про	самостійно	прочитану	повість	«Людина».

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Гра «розшифруй вислів».
Розшифруйте	 вислів	Д.	Павличка	про	 героїв	 творів	О.	Коби-	y
лянської.
«Нвть	прмжн	грїн	Кблнськї	лшють	вржнн	сльншх	лдй,	нж	їхн	

прмжц».
(«Навіть	переможені	героїні	Кобилянської	лишають	враження	

сильніших	людей,	ніж	їхні	переможці».)

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Моє	 уявлення	 про	 творчість	О.	Кобилянської	 та	 її	 особис-

тість	…»
«Твори	О.	Кобилянської	…»
«Мене	вразило	…»

Vіі. доМашнє завдання

Вміти	характеризувати	творчість	О.	Кобилянської.	Читати	по-
вість	«Земля»	(третину).

Урок № 39

Тема. О.	 Кобилянська.	 Повість	 «Земля»	—	 психо-
логічне	 трактування	 вічних	проблем	 (людини	
і	землі,	злочину	і	кари)	на	українському	мате-
ріалі.	Сюжет	твору.
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Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст	твору,	його	проблематику;	розвивати	на-
вички	 виділення	 головних	 епізодів,	 художніх	
деталей,	їх	коментування;	поглиблювати	вмін-
ня	 визначати	 риси	 літературного	 стилю;	 ви-
ховувати	шанобливе	ставлення	до	землі,	праці,	
гуманістичні	засади.

обладнання: портрет	письменниці,	видання	твору,	 ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: життєва	 основа	 твору,	 сюжет,	 тематика,	 про-
блематика.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
За	 всіх	 часів	 питання	 власності,	 особливо	 на	 землю,	 стояло	

дуже	гостро.	Земля	була	основою	самого	існування	селянина,	його	
годувальницею,	розрадою	і	разом	із	тим	з	нею	пов’язані	постійний	
клопіт,	важка	праця.	Заради	землі	йшли	на	злочин,	і	часто	—	на-
віть	проти	близьких	людей.	Однак	у	такому	випадку	рідко	бували	
щасливими,	адже	за	злодіянням	неодмінно	приходить	кара	—	фі-
зична,	 духовна,	моральна,	 але	 обов’язкова	 й	 невідворотна.	Про	
сакрально-містичний	 зв’язок	 людини	 із	 землею,	 новітню	 інтер-
претацію	християнського	мотиву	братовбивства	ми	й	будемо	гово-
рити	на	сьогоднішньому	й	наступних	уроках.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.
1)	 Змалюйте	 психологічний	 портрет	 письменниці	О.	Коби-

лянської	за	її	творами.
2)	 Назвіть	основні	твори	письменниці,	їх	тематику.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
І.	Франко	 в	 статті	 «Влада	 землі	 в	 сучасному	романі»	писав:	

«Хочу	 говорити	 про	 одне	 з	 найцікавіших	 явищ	 сучасної	 євро-
пейської	літератури	—	про	відтворення	в	ній	 відношення	 землі	
до	 людини,	 чи	 краще,	 влади	 землі	 над	 людиною.	 В	 повістевій	
літературі	 ця	 тема	 викликала	 появу	 декількох	 творів	 першо-
рядного	 значення	 —	 а	 це	 найкращий	 доказ	 того,	 що	 тема	 ця	
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жива	та	пекуча,	що	порушує	вона	глибину	суспільних	 і	 загаль-
нолюдських	 інтересів».

Селянську	 тему	 у	 світовій	 літературі	 освітлювали	 Е.	 Золя	
(«Земля»),	Г.	Успенський	(«Влада	землі»),	О.	де	Бальзак	(«Селя-
ни»),	В.	Реймонт	(«Селяни»),	В.	Поленц	(трилогія	«Сільський	свя-
щеник»,	«Селяни»,	«Могильник»)	та	інші	митці.	Але,	як	зазначав	
літературознавець,	 академік	О.	Білецький,	 усі	 ці	 письменники	
спостерігали	свій	об’єкт	(селян)	«не	тільки	збоку,	а	і	з	досить	дале-
кої	відстані».	Вони	«байдужі»,	«об’єктивні»…	Перевага	літератур	
нашої	 країни	 над	 літературами	Західної	 Європи	ХІХ	 ст.	 якраз	
і	полягає	в	їхній	«небайдужості»,	увазі	до	людини,	її	переживань,	
душевних	поривань	та	шукань.

Твір	О.	Кобилянської	—	один	із	кращих	із	названої	проблема-
тики	 взагалі	 світової	 літератури	 завдяки	 глибокому	проникнен-
ню	письменниці	 у	 психологію	 людини,	 дослідженню	 одвічного	
зв’язку	селянина	із	землею.

димка. Прототипи «Землі»
Майже	рік	у	рік	влітку	О.	Кобилянська	з	родиною	виїжджала	в	 село	Димку	

(тепер	Глибочицький	район	Чернівецької	області).	Перший	українець	цього	села,	
який	 оселився	 тут,	 був	 товариш	 славетного	 отамана	 опришків	Довбуша	на	 ім’я	
Михайло.	Він	прийшов	сюди	з	дружиною,	 збудував	халупу	біля	потоку,	малень-
кий	млин	і	жив	як	мірошник.	Дід	О.	Кобилянської	по	матері	Йосип	Вернер	при-
дбав	по	 сусідству	шматок	 землі	 і	 викопав	 став.	Село	Димка	 стало	 рідним	 селом	
О.	Кобилянської,	майже	продовж	усього	життя	 вона	 була	 з	 ним	 зв’язана,	 як	 і	 з	
його	жителями,	тут	черпала	творче	натхнення,	чимало	жило	в	селі	прототипів	 її	
творів.	Особливо	дружили	Кобилянські	 з	 родиною	Жижіянів	 (Федорчуків	 за	по-
вістю	«Земля»).	Восени	1894	року	у	цій	родині	сталася	трагедія:	Сава	вбив	свого	
брата	Михайла.	Батько	письменниці	доклав	багато	зусиль,	щоб	сім’я	Жижіянів	не	
втратила	й	другого	сина.	Глибоко	переживала	письменниця	трагедію	цієї	родини.	
Пишучи	ж	«Землю»,	 вона	не	 раз	 запрошувала	до	 розмови	Костянтина	 (в	повісті	
Івоніку)	і	Саву.	Довго	бесідували	при	такій	нагоді.	Отак	прототипи	ставали	начебто	
співавторами	повісті.

Сава	Жижіян	 після	 вкоєного	 злочину	 не	міг	 затриматися	 на	 рідній	 землі.	
Він	виїхав	у	Канаду	ще	перед	Першою	світовою	війною	і	жив	там.	Сам	Сава	знав	
про	книгу	«Земля»,	але	ніколи	не	зізнавався,	що	він	один	 із	 її	 героїв.	Працював	
у	Канаді	сезонним	робітником.	Незабаром	захворів,	а	1934	року	помер.	Син	його	
повернувся	на	 батьківщину.	Жінка	Савина	Маріуца	 (прототип	Рахіри)	 з	 Савою	
розійшлася	і	вийшла	заміж	удруге.	Померла	в	1949	році	в	селі	Димці.

Востаннє	була	у	Димці	О.	Кобилянська	в	1935	році.	Внаслідок	другого	паралі-
чу	вона	втратила	можливість	ходити.	Багато	селян	та	селянок	Димки	відвідували	
Кобилянську	 в	Чернівцях,	при	 одному	 столі	 з	 нею	 їли	 і	 ночували	 в	неї.	Взагалі	
письменниця	завжди	цікавилася	селянським	життям.	Живучи	в	Чернівцях,	люби-
ла	підходити	до	селян,	які	приїжджали	сюди	в	ярмаркові	дні,	розпитувала	про	їхні	
справи,	 а	 деяких,	 більш	говірких,	 запрошувала	до	 себе	під	приводом,	щоб	вони,	
коли	 будуть	 знову	 в	місті,	 приносили	 їй	 чи	 сир,	 чи	 сметану.	Так	 зав’язувалася	
дружба	між	селянками	й	письменницею.	Деякі	з	цих	жінок	ставали	героїнями	її	
творів,	наприклад,	жінки	з	села	Раранче	стали	героїнями	її	«Вовчихи».

Поклонник «Землі»
Після	 надрукування	 «Землі»	О.	Кобилянська	 одержала	 листа	 від	 якогось	

багатого	 землевласника,	 який	 запропонував	 їй	 свою	руку	й	 серце.	Він	 висловив	
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переконання,	що	жінка,	яка	так	глибоко	відчуває	людські	трагедії,	зуміє	глибоко	
любити.	Кобилянська	відповіла,	що	він	помиляється:	авторка	«Землі»	навряд	чи	
може	любити	тих,	хто	загарбав	собі	селянську	землю.

(За В. Шевчуком)

2. Складання «сюжетного ланцюжка».

(Учні	складають	«сюжетний	ланцюжок»	повісті	«Земля»	(роз-
діли	І–IV).)

Опис	села	Д.,	природи	навколо	нього.	Історія	родини	Василя	та	Докії	
Чоп’яків.	Весілля	дочки	Докії	Парасинки	й	Тодорики.	Жалкування	
Івоніки	й	Докії	за	Михайлом,	який	був	би	добрим	зятем,	але	мав	ще	
відслужити.	Безмовні	переживання	Анни

Розмова	Івоніки	з	Докією	про	його	синів,	різницю	між	ними	й	про	
можливість	відкупити	Михайла	від	військової	служби

Сільська	праця,	любов	Івоніки	до	землі

Роздуми	Сави	про	Рахіру,	про	неприязнь	до	неї	Михайла	та	батька.	
Любов	Сави	до	стрільби,	полювання

Переживання	Марійки,	яку	вважали	на	селі	потайною	та	скупою.	Га-
дання	ворожки.	Журба	через	лихий	характер	Сави

Івоніку	обманули	в	місті	і	Михайла	не	вдалося	відкупити	від	служби	
у	війську.	Сльози	Марійки	через	близьку	розлуку	з	Михайлом	і	непо-
слух	Сави

Івоніка	на	оранці	з	Михайлом.	Розмова	про	Саву.	Надія	на	його	ви-
правлення

Думки	і	мрії	Михайла	про	своїх	«звірят»,	панську	наймичку	Анну.	Ро-
бота	на	панськім	подвір’ї.	Усі	хвалять	Анну	за	її	характер

Михайло	розмовляє	з	Анною	біля	її	двору.	Неприязне	ставлення	матері	
до	дочки.	Спокійний	характер	Анни,	її	скромність.	Байдужість	до	неї	
хлопців	(бо	бідна).	Смуток	через	кохання	до	Михайла

Михайло	хоче	привезти	Анні	подарунок	з	ярмарку.	Зустріч	у	полі,	
коли	дівчина	поверталася	від	Онуфрія	з	грибами.	Освідчення	Михайла.	
Страх	Анни	перед	«сусіднім»	лісом.	Дивне	видіння
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Марійка	стала	помічати	пропажу	курей.	Батько	думає,	що	це	робить	
Сава.	Влада	Рахіри	над	Савою,	підтримання	в	сім’ї	дівчини	його	свободи,	
поганих	звичок.	Рахіра	налаштовує	Саву	проти	Михайла,	вимагає	землі

Михайло	прощається	з	худобою,	полем,	хатою,	із	сусідами	і	йде	з	бать-
ком	до	міста	на	військову	службу.	Відраза	Михайла	до	зброї

3. Словникова робота за питанням учнів, обмін враженнями 
щодо прочитаного.

4. коментар учителя.
Перший	розділ	повісті	«Земля»	—	експозиційний,	і,	якщо	ви	

звернули	увагу,	то	в	ньому	авторка	спочатку	знайомить	нас	із	дру-
горядними	персонажами	 (Докією,	Петром,	Парасинкою),	 а	 вже	
потім	«на	сцену»	виходять	головні	особи.

Про	Михайла	та	його	батька	ми	дізнаємося	з	діалога	Докії	та	
Парасинки.	Докія	сердиться	на	Михайла,	який	сказав	Парасинці,	
що	Тодорика,	її	майбутній	чоловік	—	«з	циганського	роду».	І	все	
ж	вона	говорить	про	Михайла	та	його	батьків	добре:	«Він	хлопець	
чемний	і	робучий,	хоч	 і	на	його	тата	не	можна	сказати	нічого…»	
Парасинці	подобається	Михайло,	 бо	 «багач	 і	 гарний,	 і	 чемний»,	
але	Докія	знає,	що	його	чекає	кількарічна	служба	в	армії.

На	весіллі	Парасинки	й	Тодорики	Михайло	був	дружбою	(по-
нинішньому	—	свідком).	Він	танцював	із	молодою,	а	за	ним	пиль-
но	 дивилися	 закохані	 очі	 панської	 наймички	Анни.	 І	 тут	 упер-
ше	 з’являється	портретний	штрих	 до	 характеристики	Михайла	
(Кобилянська	 відмовилась	 від	 традиційних,	 змальованих	одразу	
докладних	портретів),	 пропущений	крізь	 призму	 суб’єктивного	
сприймання	 дівчини:	 «Здавленим	 віддихом	 дивилася	Анна	 на	
нього.	 Виринав	 то	 тут,	 то	 там…	 то	 знов	 там…	його	 голова	 ясна	
й	мигає	їй	в	очах…	Так	чисте	золото	мигає…»

Бідна	наймичка	плаче	 сухими	очима	над	 своєю	недолею,	 го-
стрим	 зойком	 у	 смутній	 душі	Анни	 відбивається	музика,	 і	 ні-
мий	біль	здавлює	серце.	Ось	як	драматично	зароджується	кохан-
ня	Анни	й	Михайла,	 і	 це	 гостро	 контрастує	 із	 самим	 весіллям.	
До	Анни	підходить	Петро,	і	жалібний	голос	скрипки	«неначе	наві-
ки	злучив	їх	з	собою…»	Так	уже	в	експозиції	авторка	«прочитала»	
майбутню	долю	Анни.

Можна	 й	 далі	 продовжити	 цей	 психологічний	 аналіз,	 який	
вказує	 на	 новаторство	 письменниці,	 пошук	 нею	 нових	 засобів	
виразності	 для	 впливу	на	 душу	читача.	 (При	читанні	наступних	
розділів	бажано	звертати	увагу	на	такі	штрихи	й	деталі,	які	допо-
магають	розкриттю	образів	твору	«зсередини».)

Закінчення схеми
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Проблемні запитання «Чи…?».
—	 Чи	мала	рацію	Докія,	що	віддавала	дуже	рано	свою	дочку	

Парасинку	заміж	за	нелюбого	тій	чоловіка?
—	 Чи	був	у	Анни	якийсь	вихід	у	стосунках	з	матір’ю?
—	 Чи	мали	право	батьки	увесь	час	хвалити	одного	сина	й	ла-

яти	 іншого,	 забороняти	Саві	 зустрічатися	 з	 дівчиною,	яка	йому	
подобалася?

—	 Чи	 добре,	що	 батьки	Михайла	 хотіли	 відкупити	 його	 зі	
служби	у	війську?

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мене	вразило	…»
«Мені	запам’яталося	…»
«Я	думаю,	що	…»
«О.	Кобилянська	відкрилася	для	мене	як	…»

Vіі. доМашнє завдання

Прочитати,	 вміти	переказувати	й	коментувати	 основні	 епізо-
ди	VII–XV	розділів	 повісті.	Продовжити	 (за	 бажанням)	 список	
«Чи…?».

Урок № 40

Тема. О.	 Кобилянська.	 Повість	 «Земля».	 Трагічна	
історія	родини	Федорчуків.	Розкриття	спокон-
вічного	 прагнення	 селянина	 бути	 господарем	
на	землі.

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст	твору,	його	проблематику,	новаторський	
характер;	 розвивати	 навички	 самостійного	
читання	 художнього	 твору	 великого	 обсягу,	
виділення	 головних	 епізодів,	 деталей	 і	 їх	 ко-
ментування,	 з’ясування	проблем;	 виховувати	
шанобливе	ставлення	до	природи,	людини	пра-
ці,	любов	до	художнього	слова.

обладнання: портрет	письменниці,	видання	твору,	 ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: традиції,	 новаторство,	 психологізм,	 повість,	
сюжетні	лінії.



184

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Гарна	була	земля.
У	своїх	барвах	жива	і	свіжа,	шкода	лиш,	що	не	говорила.
Івоніка	любив	її.	Він	знав	її	в	кожній	порі	року	і	в	різних	її	на-

строях,	мов	себе	самого.	Вона	пригадувала	[нагадувала]	чоловіка	
і	жадала	жертви»,—	читаємо	ми	 в	повісті	 «Земля»	О.	Кобилян-
ської.

Гарна	земля	—	і	люта,	жадає	жертви;	жива	—	і	нежива;	годує,	
підтримує	—	 і	 забирає	до	 себе.	То	що	ж	це?	Який	 зв’язок	 є	між	
землею	 і	 людиною,	на	 чому	 він	 тримається?	Ці	питання	хвилю-
ють	 героїв	 твору	письменниці,	 її	 саму,	 одвічно	 хвилювали	 і	 все	
людство.	На	цьому	конфлікті	будується	сюжет	твору	й	не	тільки.	
Є	ще	 стосунки	людей	між	собою	—	добрі	 і	 злі,	щирі	й	 заздрісні,	
корисливі,	справедливі	 і	несправедливі,	відповідальні	 і	безвідпо-
відальні;	 є,	 врешті-решт,	 сліпа	 батьківська	любов.	 І	 розібратися	
в	цьому	ми	спробуємо	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Евристична бесіда.
—	 Що	нового	ви	дізналися	про	героїв?
—	 Чи	очікувано	розвиваються	сюжетні	лінії?
—	 Що	вас	найбільше	вразило,	що	запам’яталося?	Чому	саме?

2. Складання «сюжетного ланцюжка».
(Учні	з	допомогою	вчителя	складають	«сюжетний	ланцюжок»	

VII–XV	розділів	повісті	«Земля».)

Михайла	забрали	до	казарми.	Там	йому	все	було	чуже,	він	дуже	суму-
вав,	навіть	припускав	думку	про	дезертирство.	Івоніка	переживав,	
йому	наснився	страшний	сон.	Уранці	він	пішов	до	Михайла,	той	був	
хворий,	перебував	у	відчаї	через	знущання	й	приниження	(його	приму-
сили	вилизувати	сміття)

Івоніка	розраджує	сина	розповідями	про	господарство,	Саву,	повідо-
мляє,	що	пани	переїжджають	до	міста.	Михайло	думає	про	долю	Анни.	
Він	не	може	більше	бути	в	армії

Івоніка	не	спроможний	нічим	допомогти	синові,	страждає,	обурюється.	
Вирішує	частіше	навідуватися
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Історія	одруження	Домніки	та	Ілії.	Домніка	допомагає	Марійці	та	по-
троху	її	оббирає

Михайло	продовжує	страждати	на	службі,	потерпаючи	від	холоду	в	ка-
раулі.	Сава	незадоволений,	що	батько	часто	ходить	до	старшого	брата	
й	носить	клунки

Мати	свариться	із	Савою,	дорікає	йому	Рахірою.	Той	натякає,	що	
і	в	Михайла	є	дівчина,	яка	не	сподобається	Марійці

Сава	в	запалі	сварки	говорить,	що	йому	не	потрібна	батьківська	земля.	
Анна	зустрічається	з	Марійкою,	бачить	її	журбу	й	радить	сходити	в	мо-
настир

Михайло	приходив	на	Великдень	у	відпустку,	таємно	зустрічався	з	Ан-
ною.	Поки	що	не	хотів	говорити	про	це	батькам

Побиття	Михайла	під	час	маневрів.	Він	ледве	перебув	цю	біду.	Розпо-
вів	лише	тоді,	як	прийшов	у	відпустку.	Анна	мала	стати	матір’ю.	Все	
село	губилося	у	здогадках.	Родичі	били	її,	допитувалися,	хто	батько	
майбутньої	дитини,	але	вона	мовчала.	Вигнали	з	дому,	і	її	прихистила	
Докія

Анна	чекала	Михайла,	живучи	в	Докії	і	допомагаючи	їй	по	господар-
ству.	Парубок	збирається	сказати	про	неї	батькам	у	день	свого	патро-
на	—	святого	Михайла

Зустріч	Анни	й	Рахіри,	сварка	та	бійка	між	ними.	Анна	ненароком	ви-
казує	свого	хлопця

Рахіра	розповідає	Саві	про	пригоду,	намовляє	того	помститися	за	неї.	
Говорить,	що	не	хоче	собі	чоловіка	без	землі	й	закидає	Саві	думку	про	
те,	що	коли	б	він	був	один	син,	то	вся	земля	залишилася	б	йому

Сава	хоче	мати	й	Рахіру,	і	землю.	Вбивство	зайця

3. Спостереження над текстом, психологічні дослідження.

—	 На	формування	характеру	 людини	 великий	 вплив	мають	
як	соціальні,	так	і	біологічні	фактори.	На	вашу	думку,	характер	
яких	героїв	зазнав	впливу	соціальних	факторів,	а	яких	—	біоло-
гічних?	Чому?	Відповідь	підтвердіть	прикладами	з	тексту.

Закінчення схеми
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соціальні соціальні й біологічні Біологічні

Петро,	Анна,	Марійка,	
Докія	та	інші	чинили	
відповідно	до	соціаль-
них	обставин,	звичаїв	
села	та	власних	уяв-
лень	про	життя

Івоніка	(споконвічна	
любов	і	прив’язаність	
до	землі,	праця	на	
ній;	земля,	праця	як	
єдиний	засіб	до	існу-
вання)

Рахіра	(успадкувала	
негативні	риси	від	
батьків).	Михайлові	
передалася	батьків-
ська	любов	до	землі,	
худоби,	всього	живого

(Можливий	і	інший	розподіл	відповідно	до	аргументів	учнів.)
—	 Чи	однаково	батьки	ставилися	до	Михайла	й	Сави?	Як	це	

вплинуло	на	їхні	характери	і	навіть	долю?	(Михайла	постійно	хва-
лили,	 ставили	 за	приклад;	Савою	були	незадоволені,	 не	 схвалю-
вали	його	 дій,	 вибір,	погрожували	позбавити	 спадку,	що	викли-
кало	 сильну	неприязнь	до	 брата.	Михайло	 виріс	 слабкий	духом,	
не	здатний	долати	труднощі;	Сава	легко	б	упорався	з	військовою	
службою,	у	всякому	разі,	не	скаржився	б	батькам	і	не	завдавав	їм	
клопоту.)

—	 Чим	Рахіра,	 некрасива,	 злодійкувата	 дівчина	 з	 не	 дуже	
гарними	звичками,	прив’язала	до	себе	Саву?	(У	сім’ї	Рахіри	Саву	
ніхто	не	лаяв,	йому	дозволяли	те,	що	вдома	було	заборонено	—	па-
лити	цигарки,	пити;	Рахіра	підтримувала	в	ньому	його	незадово-
лення	батьками,	братом	тощо.)

—	 Як	у	прочитаних	розділах	показано	виникнення	й	розвиток	
конфлікту,	що	потім	призведе	до	трагедії?

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мене	вразило	…»
«Мені	запам’яталося	…»
«Герої	твору	О.	Кобилянської	мені	здалися	…»

V. доМашнє завдання

Дочитати	повість	 «Земля»	 до	 кінця,	 вміти	 виділяти	 головні	
епізоди	й	художні	деталі,	коментувати	їх	та	висловлювати	власну	
думку.

Урок № 41

Тема. О.	Кобилянська.	Повість	«Земля».	Модерністич-
на	проблема	сакрально-містичного	зв’язку	лю-
дини	із	землею.	Композиційно-характеротворчі	
принципи	контрасту.



187

Мета: допомогти	 учням	 глибше	 усвідомити	 ідейно-
художні	 особливості	 твору,	 його	 проблемати-
ку	 та	 майстерність	 письменниці	 у	 творенні	
характерів	 героїв,	 новаторському	 підході	 до	
їх	 зображення;	 розвивати	навички	 виділення	
ключових	 епізодів	 та	 деталей,	 коментування,	
аналізу	та	узагальнення;	поглиблювати	вміння	
порівнювати	 й	 зіставляти	 літературні	 явища	
між	 собою	 та	 з	 явищами	життя;	 виховувати	
усвідомлення	того,	що	злочин	—	хибний	шлях	
до	щастя,	прагнення	до	чесного	й	справедливо-
го	життя.

обладнання: портрет	письменниці,	видання	твору,	 ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: композиція,	 засоби	характеротворення,	 детек-
тивний	жанр.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Факти,	що	 спонукали	мене	написати	 “Землю”,	 правдиві,—	

зізнавалася	О.	Кобилянська.—	Особи	майже	всі	до	одної	також	із	
життя	взяті.	Я	просто	фізично	терпіла	під	з’явиськом	тих	фактів,	
і	 коли	писала	—	ох,	 як	хвилями	ридала!..»	Ці	 почуття,	це	 хви-
лювання	 письменниця	 зуміла	 передати	 й	 нам,	 своїм	 читачам.	
І	не	просто	як	незвичайний	факт,	наприклад,	братовбивства,	а	як	
широке	узагальнення	життя	селянина	з	його	одвічною,	побожною	
прив’язаністю	до	 землі,	 хліборобської	праці,	 з	 його	 уявленнями	
та	мораллю	 і	 навіть	 із	 тими	містичними	явищами	 та	причинно-
наслідковими	зв’язками,	що	не	 такі	 вже	й	рідкісні	 в	людському	
житті.

Розбиратися	у	змістових,	сюжетно-композиційних	таємницях	
твору	«Земля»	ми	й	будемо	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Евристична бесіда.
—	 Чи	очікуваним	виявився	для	вас	кінець	твору?
—	 Хто	з	героїв	вас	здивував	і	чим	саме?
—	 Які	елементи	детективного	сюжету	ви	помітили?	(Таємни-

ці	 навколо	 виявлення	 вбивці,	 так	 і	 не	 встановленого	 слідством,	
і	т.	ін.)
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2. Складання «сюжетного ланцюжка».
(Учні	з	допомогою	вчителя	складають	«сюжетний	ланцюжок»	

XVI–XXXII	розділів	повісті.)

Михайло	місяць	був	у	відпустці,	із	задоволенням	працював	у	господар-
стві,	скрізь	наводив	порядок.	Обіцяє	Анні	одружитися,	а	якщо	батьки	
його	будуть	проти,	скаже	їм,	що	залишить	землю	й	поїде	з	дружиною	
до	міста

Сава	перестріває	Анну	і	лякає	її	своїм	страшним	виглядом	та	мовчан-
ням

Загибель	теляти,	що	належало	Саві.	Рішення	полагодити	пліт,	взявши	
таємно	із	сусіднього	панського	лісу	деревину

Івоніка	йде	до	міста	у	справах,	але	його	щось	ніби	не	пускає

Марійку	сповіщають	про	те,	що	Михайло	лежить	застрелений	у	сусід-
ньому	лісі.	Івоніка	повертається	з	міста	і	бачить,	що	везуть	тіло	його	
сина

Страждання	батьків.	Сава	говорить,	що	був	у	цей	час	у	ворожки.	Анна	
прийшла	до	Михайла.	Побачила	Саву	й	голосно	назвала	вбивцею.	Фе-
дорчуки	виганяють	її	з	хати,	вважаючи,	що	вона	зі	своєю	вагітністю	
плямує	чесне	ім’я	хлопця

Івоніка	починає	здогадуватися	про	братовбивство	за	землю,	але	не	ви-
казує	Саву.	Комісія	не	встановила	вбивцю,	бо	при	розтині	батько	піді-
брав	кулю,	що	точно	належала	Саві.	Саву,	як	підозрюваного,	заарешту-
вали

Поховання	Михайла,	Марійка	роздає	речі	за	упокій.	Зневага	Івоніки	
щодо	влади	землі	над	ними

Марійка	захищає	Саву	перед	слідчими,	розуміючи,	що	може	втратити	
й	цього	сина

Анна	народила	близняток,	двох	хлопчиків.	Хотіла	віддати	одного	Ма-
рійці,	щоб	вижив,	але	та	вигнала	її

Незнайомий	старий	чоловік	приходить	до	Марійки	в	завірюху	й	гово-
рить,	що	є	свідком,	як	брати	разом	ішли	до	лісу,	і	в	Сави	була	руш-
ниця
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Саву	відпустили	за	браком	доказів.	Він	знову	посварився	з	матір’ю	і	пі-
шов	до	Рахіри.	Анна	переслідує	Саву	як	убивцю.	Померли	її	діти,	
і	вона,	втративши	розум,	ходить	по	селу.	Марійка	гірко	жалкує,	що	не	
врятувала	Михайлової	дитини.	Вона	остаточно	переконалася,	що	
Сава	—	вбивця

Минуло	шість	років.	Федорчуки	працювали	на	полі,	як	і	раніше.	З	виро-
щеного	на	Михайловій	частці	землі	давали	обіди	за	упокій.	Сава	доко-
ряв	за	це	матері,	Рахіра	насміхалася	над	Марійкою.	Мати,	розуміючи,	
що	Сава	—	вбивця,	почала	його	проклинати.	Батько	не	дав	Саві	землі

Сава	одружився	з	Рахірою,	але	старі	на	весіллі	не	були.	Став	дивно	по-
водитися,	не	мав	спокою,	не	був	щасливий	і	з	Рахірою,	бо	це	темний,	
заборонений	зв’язок

Петро	одружується	з	Анною,	живуть	у	злагоді	й	пошані	одне	до	одного.	
У	них	народжується	хлопчик,	якого	вони	надумали	здати	до	школи,	
щоб	не	прив’язувався	до	землі.	Івоніка	таємно	від	Марійки	записав	на	
нього	найкращий	лан	Михайла.	Марійку,	яка	дивиться	на	того	хлоп-
чика,	огортає	глибокий	жаль.	Анна	й	Петро	не	надивляться	на	сина	
і	мріють	про	його	щасливу	долю

3. Проблемні завдання.

1)	Прокоментуйте	 уривки	 з	 роздумів	 героїв	 про	 землю,	 зробіть	
висновки.

«—	Не	для	 тебе,	 синку,	 була	 вона,	 а	 ти	 для	неї!	 Ти	ходив	по	
ній,	плекав	її,	а	як	виріс	 і	став	годний,	вона	отворила	пащу	і	за-
брала	тебе!	Дурень	був	ти	на	ній,	дурень…	Ходив,	говорив,	робив	
та	гадав,	що	для	себе…	наймитом	був	ти,	наймитом!»	(Івоніка	про	
загиблого	Михайла.)

«Лише	землею	не	наділи	його.
Тої	 чорної,	 пожаданої,	 дорогої	 землі,	 без	якої	йому	 годі	 було	

як	слід	проживати,	в	якій	був	би	день	і	ніч	грібав,	життя	своє	до-
бував,—	її	не	дав	він	йому.»	(Івоніка	Саві.)

«За	 землю	підняв	Сава	 руку	 на	 брата	 свого,	 лиш	 за	 землю!	
Що	іншого	не	могло	тут	бути,	а	чужий	не	сповнив	сього	страшного	
злочину.»	(Роздуми	Івоніки.)

«Я	лишу	вам	усе	поле,	скажу	я	їм,	тіштеся	ним,	а	я	беру	собі	
Анну	й	верну	назад	до	міста.	Там	я	же	найду	собі	роботу	і	не	згину.	
Тепер	я	вже	інакше	думаю,	як	давніше…	Я	вже	обглянувся	трохи	
по	світі	і	знаю,	що	чоловік,	який	має	добру	волю	до	праці	і	здорові	
руки,	не	згине	з	голоду.	В	місті	живуть	люди	 і	без	землі.	Тяжко	

Закінчення схеми
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живуть	вони,	се	правда,	але	все-таки	живуть,	а	часом	і	не	гірше	од	
нас.»	(Михайло	до	Анни.)

«Придумали	його	 віддати	 до	школи.	Нема	йому	що	 до	 землі	
прив’язуватися…	 вона	 іноді	 лише	 самого	 горя	 наносить!	Нема	
що	до	неї	приростати!	Вона	не	кожного	щастям	наділяє!»	 (Петро	
й	Анна	про	свого	сина.)

О р і є н т о в н і 	 в и с н о в к и
Добра	 й	 розумна	 споконвічна	 любов	 людини	 до	 землі-

годувальниці,	землі	—	основи	життя,	землі	—	краси.
Але	 коли	 людина	живе	 лише	цим,	 не	 бачить	 нічого	 іншого	

у	світі,	її	може	чекати	гірке	розчарування,	горе.	Так	трапилося	і	з	
героями	твору	О.	Кобилянської.	Івоніка	боготворив	землю	й	пра-
цю,	але	не	догледів	власних	синів	і	втратив	їх	обох.

Михайло	побачив	й	інший	шлях	—	життя	без	землі,	але	з	ко-
ханою	людиною.	Петро	й	Анна,	пройшовши	неймовірно	важкий	
шлях	 випробувань,	 зовсім	 відмовилися	пов’язувати	долю	 і	щас-
тя	своєї	дитини	 із	землею	 (хоча	традиція	лишається	—	записане	
Івонікою	на	хлопця	поле	Михайла).	Через	 увесь	 твір	проходить	
символічний	персоніфікований	 (олюднений)	 образ	 землі.	Він	—	
основа	 конфлікту,	 ставленням	 до	 землі	 герої	 перевіряються	 на	
людяність	та	справедливість.

2)	Одним	із	композиційно-характеротворчих	принципів	у	повісті	
«Земля»	 є	 принцип	контрасту.	Визначте	 контрастні	 (проти-
лежні)	логічні	пари	й	поясніть,	за	якою	ознакою	вони	проти-
ставляються	(де	це	потрібно).

О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
Михайло	—	Сава;
Івоніка	—	Марійка	(розум	—	інтуїція);
Анна	—	Рахіра;
Докія	—	Домніка	(безкорисливість	—	користолюбство)
та	ін.

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть	речення.	y
«Найбільше	мене	вразило	…»
«Про	образ	землі	у	творі	я	думаю	…»
«З	героїв	твору	мені	запам’яталися	…»

V. доМашнє завдання

Повторити	зміст	повісті,	вміти	характеризувати	героїв,	аналі-
зувати	літературні	прийоми	та	засоби	виразності	у	творі.
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Урок № 42

Тема. О.	Кобилянська.	Повість	«Земля».	Образи	тво-
ру,	художня	майстерність	письменниці.

Мета: допомогти	 учням	 усвідомити	 майстерність	
письменниці	 в	 розкритті	 різних	 психологіч-
них	 типів	 людей,	 у	 порушенні	 «вічних	 про-
блем»	і	спробі	їх	вирішити;	викликати	інтерес	
до	 читання	художніх	 творів;	 розвивати	нави-
чки	порівняння	 образів,	 проведення	 аналогій	
з	 реальним	 сучасним	життям,	 вміння	 вислов-
лювати	 власні	 думки	 з	 приводу	 прочитаного;	
виховувати	 здатність	 до	 співчуття,	 прагнення	
до	духовного	розвитку.

обладнання: портрет	письменниці,	видання	твору,	 ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: вічні	 проблеми,	 система	 образів	 твору,	 образ-
символ,	художні	засоби.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Проблема	«злочину	й	кари»	належить	до	вічних.	Як	ви	могли	

переконатися	 із	 творів	 світової	літератури,	наприклад	Ф.	Досто-
євського	та	інших,	із	щойно	прочитаної	повісті	О.	Кобилянської,	
врешті-решт,	 із	 сучасних	кінофільмів,	 злочин	 обов’язково	 буде	
покараний,	і	найчастіше	це	покарання	йде	через	докори	сумління	
самого	злочинця,	через	нещастя	з	близькими	для	нього	людьми,	
через	 відсутність	 душевного	 спокою	й	щастя.	Письменниця	 осу-
джує	злочин	як	протиправну,	ворожу	для	людини	дію,	як	духовну	
деградацію	особистості,	і	робить	це	з	великою	художньою	майстер-
ністю	та	переконливістю.	Але	твір	«Земля»	—	багатопроблемний,	
із	новітніми	способами	й	прийомами	художнього	зображення,	що	
захоплює	читача,	примушує	переживати	й	замислюватися,	а	крім	
того,	ще	й	отримувати	естетичну	насолоду	від	гарного	й	мудрого	
слова.	І	на	сьогоднішньому	уроці	ми	підсумуємо	творчі	здобутки	
письменниці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. Узагальнення Та сисТеМаТизація вивченого МаТе
ріалУ

1. Літературний диктант.
1)	 Про	який	час	ідеться	у	творі?	(Кінець	ХІХ	століття.)
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2)	 У	 якому	краї	 відбуваються	 події	 твору	 «Земля»;	 до	 якої	
держави	належав	цей	край?	(Буковина,	тепер	Чернівецька	
область,	Австро-Угорська	імперія.)

3)	 Чому	Докія	й	 Івоніка	журилися	на	 весіллі	 в	Парасинки?	
(Вони	хотіли	поєднати	дітей	 і	 землі,	але	Михайло	ще	мав	
відслужити.)

4)	 Чому	 батьки	 були	проти	 зв’язку	Сави	 з	Рахірою?	 (Бо	 то	
була	його	двоюрідна	сестра,	ще	й	з	поганою	репутацією.)

5)	 Як	ставилися	до	Сави	в	сім’ї	Рахіри?	 (Підтримували	його	
в	усіх	темних	нахилах,	нічого	не	забороняли.)

6)	 Як	до	Анни	 ставилися	 її	мати	й	 брати?	 (Били,	 ображали,	
забирали	гроші.)

7)	 Чому	 з	Анною	мало	 товаришували	на	 селі?	 (Бо	 вона	 була	
відлюдною	 і	шляхетнішою	за	 сільських	дівчат;	 для	хлоп-
ців	була	бідною.)

8)	 Який	недобрий	знак	бачила	Анна	щодо	 її	з	Михайлом	ко-
хання?	(Марево	із	«сусіднього»	лісу.)

9)	 Яка	образа	в	казармі	була	для	Михайла	найгірша?	(Вили-
зувати	сміття.)

10)	Хто	спонукав	Саву	до	розправи	з	братом	і	чому?	(Рахіра,	їй	
була	потрібна	земля.)

11)	Як	батько	впевнився	в	тому,	що	Сава	—	вбивця?	(Побачив	
кулю	з	їхньої	рушниці.)

12)	Який	символічний	наскрізний	образ	проходить	через	увесь	
твір	О.	Кобилянської?	(Земля.)

2. Проблемні запитання та завдання.

1)	Михайло	 та	Сава	—	протилежні	психологічні	 типи.	Підтвер-
діть	це.

михайло сава

Спокійний;	працьовитий;	не	
має	хибних	звичок;	відчуває	
відразу	до	стрільби;	поважає	
батьків;	цінує	у	дівчині	до-
броту,	порядність,	чесність;	
слабкий	духом	у	війську

Нервовий,	вразливий;	не	дуже	працьови-
тий;	має	погані	звички;		любить	стріль-
бу,	полювання,	азартний;	не	дуже	пова-
жає	батьків;	цінує	у	дівчині	
вседозволеність,	підтримання	його	
в	усьому,	навіть	поганому;	сильний	до	
будь-яких	випробувань

—	 А	що	у	характері	героїв	є	спільним?	(Любов	до	землі,	хлібо-
робської	праці,	тварин.)

2)	Марійка	та	Івоніка	—	уособлення	цінностей	народної	моралі.	
Доведіть	це.

(—	Полюбляють	землю,	невтомно	на	ній	працюють.
—	 Люблять	своїх	дітей,	дбають	про	них,	наставляють	на	пра-

вильний	життєвий	шлях.
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—	 Коли	сталося	горе,	дбають	про	бідних,	підгодовуючи	обіда-
ми;	синові	Анни	Івоніка	відписує	Михайлове	поле.

—	 Івоніка	усвідомлює	свою	провину	за	недогляд	у	вихованні	
синів;	Марійка	 тяжко	жалкує,	що	 відштовхнула	Михайлову	 ді-
вчину	і	її	дитя.

—	 Івоніка,	 вберігши	Саву	 від	 суду,	 сам	покарав	його,	 не	 дав	
землі,	не	прийшов	на	весілля.)

—	 А	які	в	цих	людей	є	недоліки,	слабкості?	(Івоніка	дійсно	був	
надто	поблажливим	до	 одного	 сина	й	 суворим	до	 іншого,	проти-
ставляв	їх,	викликаючи	в	молодшого	заздрість.	Марійка	жорстоко	
поставилася	до	Анни,	її	дітей	і	сама	себе	прирікла	на	беззмістовне	
існування;	у	неї	від	любові	до	ненависті	—	один	крок.)

3)	Сава	і	Рахіра	—	втілення	духовної	деградації.	Чи	так	це?	(Їх-
ній	 зв’язок	 сам	 по	 собі	 був	 великим	 гріхом,	 бо	 вони	 кровні	
родичі.	Рахіра	мала	багато	спадкових	вад	—	злодійкуватість,	
жорстокість,	нечесність.	Вона	підтримувала	всі	темні	інстинк-
ти	в	Саві	й	цим	прив’язала	його	до	себе.	Сава,	не	маючи	міцно-
го	морального	підґрунтя,	пішов	на	братовбивство.)

—	 А	чи	вільні	ці	люди	від	народної	моралі,	етики?	(Вони	зне-
хтували	мораллю	 і	 здоровим	 глуздом,	 але	не	 були	 зовсім	 вільні:	
обоє	розуміли,	що	без	землі	вони	ніщо;	Рахіра	не	палила	на	видно-
ті,	не	хотіла,	щоб	її	вважали	циганкою.)

4)	Образ	Анни	—	це	трагедія	шляхетної,	чутливої	душі	в	жорсто-
ких	обставинах	тогочасного	сільського	життя.	Хто	в	цьому,	на	
вашу	думку,	 винен?	 (Анна	 всіма	характеризується	як	добра,	
розумна,	шляхетна	й	порядна	 дівчина.	Вона	 здатна	на	щирі	
й	палкі	почуття.	Але	не	може	протистояти	родичам,	які	 з	неї	
знущаються.	Вона	не	 встояла	перед	Михайловою	любов’ю,	не	
знайшла	сили	вберегти	його	дітей.

Виною	 тому	й	 обставини	 тогочасного	 сільського	життя	 (бід-
ність,	відсутність	освіти	й	можливості	працювати),	і	її	рідні,	і	вона	
сама.	Добре,	що	Анна	 знайшла	в	 собі	 сили	жити	далі,	 і,	 врешті-
решт,	заслужила	щастя.)

3. коментар «літературознавців».

Літературознавці	відзначають	глибокий	психологізм	 і	 симво-
лізм	повісті	«Земля»	як	підтвердження	новаторства	О.	Кобилян-
ської.

4. Запитання до учнів.

—	 Символізм	передбачає	 елементи	 окультності,	містицизму.	
Згадайте,	чи	є	вони	у	творі	письменниці?	(Передбачення	ворожки	
щодо	Марійки;	 сон	 Івоніки	про	Михайла;	примари	«сусіднього»	
лісу,	незрозумілий	страх	Анни	перед	ним	тощо.)



194

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Розуміти	психологію	людини	—	…»
«З	найбільшою	виразністю,	на	мій	погляд,	виписаний	у	повісті	

образ	…»
«Хоч	твір	і	художній,	але	для	нас	він	дає	…»

V. доМашнє завдання

Виписати	 з	 твору	 зразки	художніх	 засобів	 і	 прийомів	 (5–7),	
з’ясувати	їхню	роль	у	повісті.	Підготуватися	до	тематичної	конт-
рольної	роботи	«Творчість	М.	Коцюбинського	та	О.	Кобилянської».

Урок № 43

Тема. Контрольна робота. «Творчість	М.	Коцюбин-
ського	та	О.	Кобилянської».

Мета: актуалізувати	й	узагальнити	навчальний	мате-
ріал,	 виявити	 рівень	 знань,	 умінь	 та	 навичок	
учнів	з	метою	контролю	та	корекції;	розвивати	
пам’ять,	логічне	й	творче	мислення,	вміння	ви-
словлювати	 власні	 думки,	 давати	 оцінку	літе-
ратурним	явищам	у	порівнянні	 із	життєвими;	
виховувати	кращі	людські	якості.

обладнання: тестові	завдання	у	двох	варіантах.
Теорія літератури: новела,	імпресіонізм,	модернізм.

Хід уроку

I. оголошення ТеМи Та МеТи УрокУ

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

ііі. основний зМісТ робоТи

1. інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант і
По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 У	 новелі	М.	Коцюбинського	 «Intermezzo»	 порушуються	

такі	основні	проблеми:
А	 екології	природи,	єднання	людини	й	природи;
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Б	 душевної	 рівноваги,	 повноцінного	життя,	мистецтва		9
й	митця;

В	 сільського	життя,	згубного	впливу	на	нього	міста;
Г	 стосунків	народу	і	влади,	захисту	селянами	своїх	люд-

ських	прав.
2.	 У	повісті	«Земля»	О.	Кобилянської	символічним	є	образ:

А	 лісу;
Б	 сонця;
В	 землі;	9
Г	 рушниці.

3.	 Який	громадсько-просвітницький	рух	підтримувала	О.	Ко-
билянська?

4.	 Доповніть	речення.
«Модернізм	—	це	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь

(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Коротко	 схарактеризуйте	фольклорні	фантастичні	 та	 на-

півфантастичні	 образи,	що	 є	 у	 повісті	М.	Коцюбинського	
«Тіні	забутих	предків».

6.	 Порівняйте	як	різні	психологічні	типи	образи	Михайла	та	
Сави	з	повісті	О.	Кобилянської	«Земля».

В и с о к и й 	 р і в е н ь

(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Напишіть	 твір-роздум	 «Злочин	—	шлях	 до	 духовної	
деградації	особистості	й	перепона	до	щастя»	(за	прочи-
таними	творами	та	власними	спостереженнями).

Б	 Складіть	тези	до	теми	«Зв’язок	людини	й	природи	у	тво-
рах	М.	Коцюбинського	та	О.	Кобилянської».

Варіант іі
По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і

(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 Яку	основу	має	новела	М.	Коцюбинського	«Intermezzo»?

А	 Фольклорну;
Б	 автобіографічну;	9
В	 історичну;
Г	 міфологічну.

2.	 Що	є	містичними	у	повісті	О.	Кобилянської	«Земля»?
А	 Поведінка	собаки	Сойки;
Б	 сон	Івоніки	про	Михайла;
В	 видіння	«сусіднього»	лісу;	9
Г	 розповіді	вояків	про	перебування	в	караулі.
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3.	 Якими	новаторськими,	модерністськими	рисами	вирізня-
ється	повість	О.	Кобилянської	«Земля»?

4.	 Доповніть	речення.
«Імпресіонізм	—	це	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Розкрийте	образи	Івана	та	Марічки	як	втілення	романтич-

ної	ідеї	незнищенності	кохання.
6.	 Змалюйте	 символічний	образ	 землі,	 поданий	в	 одноймен-

ному	творі	О.	Кобилянської.

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Складіть	 тези	 до	 теми	«Звичаї,	 традиції,	 народна	мо-
раль	у	творах	М.	Коцюбинського	та	О.	Кобилянської».

Б	 Виходячи	 з	 логіки	 характерів,	 напишіть	 закінчення	
твору	«Якби	Михайло	залишився	живий	після	важкого	
поранення…»	(за	повістю	О.	Кобилянської	«Земля»).

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

V. доМашнє завдання

Підготуватися	до	уроку	за	творчістю	В.	Стефаника.

Урок № 44

Тема. В.	Стефаник.	Життя	і	творчість.	Співдружність	
письменника	 з	Л.	Мартовичем	 і	М.	Черемши-
ною	(«Покутська	трійця»).

Мета: ознайомити	учнів	 із	життям	 і	 творчістю	пись-
менника,	його	діяльністю	в	«Покутській	трій-
ці»;	зацікавити	школярів	творчістю	та	особис-
тістю	митця;	 розвивати	 навички	 сприйняття	
інформації	 на	 слух,	 виділення	 головного,	 ви-
словлення	власних	оціночних	суджень	з	приво-
ду	почутого	та	прочитаного;	виховувати	повагу	
до	письменника,	художньої	літератури;	сприти	
формуванню	 гуманістичних	переконань	шко-
лярів.

обладнання: портрет	письменника,	його	соратників	по	«По-
кутській	трійці»,	видання	творів,	ілюстрації	до	
біографії.

Теорія літератури: експресіонізм,	новела.
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Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 Аналіз виконання контрольних робіт.

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
Василь	Стефаник,	з	постаттю	якого	ми	розпочинаємо	знайом-

ство,	 підкреслював,	що	його	 творчість	 була	 важкою	ношею	для	
її	творця	і	є	такою	для	читачів:	«Я	робив,	що	міг.	Перетоплював	
це	мужицьке	слово,	яке	мав	біля	себе,	аж	пальці	мені	викручува-
лися	з	болю…	І	все,	що	я	писав,	мені	боліло».	Тодішня	соціальна	
дійсність,	та	й	саме	життя	письменника,	на	жаль,	давало	небага-
то	приводів	для	радості.	Слово	 селянина,	пропущене	через	душу	
й	 серце	митця,	 знаходило	 відгук	 у	 людях,	 пробуджувало	 в	 них	
добро	та	гуманність,	співчуття	до	чужого	горя,	любов	до	свого	на-
роду	—	усе	те,	що	й	сьогодні	хвилює	багатьох	із	нас.

Твори	 Стефаника	 знають	 і	 читають	 не	 тільки	 в	 Україні.	
У	 чому	 ж	 полягає	 феномен	 Василя	 Стефаника?	 Мабуть,	 на-
самперед,	 у	 тому,	 що	 письменник	 мав	 особливе	 літературне	
чуття,	 вміло	 добирав	 відповідні	 художні	 тропи.	 Кожне	 його	
слово,	 речення	 поєднують	 змістовне	 й	 емоційне	 навантаження.	
Письменник	не	визнавав	найменшої	фальші	та	прикрашування.	
Відхід	 від	життєвої	правди,	на	його	 думку,	 обов’язково	 веде	 до	
фальшивого	 тону.	 «Я	 люблю	 мужиків	 за	 їх	 тисячолітню	 істо-
рію,	 за	 культуру…	 за	 них	 я	 буду	 писати	 і	 для	 них»,—	 говорив	
Стефаник.	У	справедливості	цих	слів	ми	зможемо	переконатися	
на	цьому	та	наступних	уроках.

ііі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

 Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
«Коли	народився	Василько,	се5ла	йому	свої	співанки	стелили,	

аби	 вони	 дитині	 серце	 обвивали,	 аби	 дитина	м’яке	 серце	мала.	
І	 своїми	 сльозами	дитину	купали,	 свій	 біль	 у	 діточе	 серце	пере-
ливали..!»	 Так	 писав	 побратим	Стефаника	Марко	Черемшина.	
Василь	 з’явився	на	 світ	 14	 травня	1871	року	 в	 заможній	 селян-
ській	родині	в	селі	Русові,	що	на	Івано-Франківщині.	Його	батько	
був	чоловіком	крутої	вдачі	й	практичного	розуму,	не	попускав	ні	
наймитам,	ні	 дружині,	 ні	 дітям	—	усі	його	 боялися.	Мати	пись-
менника	мала	 ніжне	 й	 безмежно	 добре	 серце,	 «наділила	 б	 усіх	
бідних,	віддала	б	їм	своє	добро»,	але	постійно	відчувала	над	собою	



198

зверхність	 твердого	й	 впертого	 чоловіка.	Невтомна	 трудівниця,	
вона	виховувала	і	в	дітей	любов	до	праці.

«Нагадується	 мені	 одна	 весна	 —	 давня-давня,—	 писав	
В.	 Стефаник.—	 Я	 мав	 у	 пазусі	 від	 мами	 яблука,	 і	 сир,	 і	 хліб.	
Стояв	—	єм	коло	воза,	а	мама	кропила	свяченою	водою	воли,	віз	
і	луг	на	возі,	 і	тата,	 і	мене	—	бо	перший	раз	з	весною	ми	вибра-
лися	 в	 поле.	Я	перший	раз	йшов	 робити	 весну.	Я	 сидів	 з	 татом	
на	возі,	 і	 їхали	ми	в	поле	свіжими	дорогами,	що	ще	ніхто	ними	
від	 осені	 не	 їхав…	 Цілий	 день	 я	 погонив	 —	 мука	 була,	 плач	
і	 сварка.	 Вечером	 я	 вертався	 додому…	 Мама	 мене	 привітала,	
як	парубка.	Дала	вечеряти	 і	показувала	Марії,	 аби	мені	більше	
дала	яєшні,	бо	я	роблю».

—	 Яку	роль,	на	ваш	погляд,	відіграє	в	житті	людини	дитин-
ство,	батьківська	наука,	можливо,	спадковість?

Початкову	 освіту	 Стефаник	 отримав	 у	школі	 рідного	 села,	
а	 Снятинська	 (1888–1893)	 та	 польська	 гімназії	 в	 Коломиї	—	
«отруїли	душу».	Письменник	згадує:	«…Ще	тепер,	по	50-х	роках	
мойого	життя,	хоча	рідко,	але	в	сні	ввижається	мені,	що	я	сиджу	
в	школі…	У	великій	школі	першої	класи	польської	гімназії	в	Ко-
ломиї	ми,	 селянські	 хлопці,	 зайняли	послідню	лавку.	Професор	
натуральної	історії	Вайгель	раз	наказав	мені:	“Іди,	мужик,	свині	
пасти!”	—	і	ціла	класа	реготала.	Вайгель	наказував	мені	показу-
вати	на	таблицях,	які	були	дуже	високо	в	класі	на	стінах	порозві-
шувані,	всілякі	звірі,	я	був	ще	замалий	і	не	годен	рукою	досягнути	
таблицю,	 то	 за	 те	 тростиною	 так	 бив	по	 руці,	що	 вона	 зараз	же	
спухла,	а	до	того	підкасував	на	мені	сорочку	і	в	той	спосіб	у	поясі	
відкривав	перед	класом	голе	тіло.	Цілий	клас	ревів	з	радості	і	смі-
ху,	а	я	стратив	пам’ять	і	впав	на	підлогу…»

—	 Ось	 такою	 була	 «наука».	 Тож	 оцініть	 переваги	 сучасної	
школи	і	зробіть	висновки.

Минали	роки,	а	гострота	пережитого	болю	й	сорому	залиша-
лися.	Передова	 гімназійна	молодь,	 не	 задовольняючись	 офіцій-
ною	наукою,	об’єднувалася	в	гуртки,	читала	заборонену	літера-
туру,	 обговорювала	 найпекучіші	 суспільні	 проблеми,	 видавала	
газету	 «Збірка».	 Це	 не	 могло	 подобатися	 владі,	 і	 В.	 Стефаник	
був	 виключений	 із	 гімназії	 «за	 політику».	 Середню	 освіту	 він	
здобув	 у	Дрогобичі,	 де	 познайомився	 й	 на	 все	життя	 потовари-
шував	 з	 Лесем	 Мартовичем,	 якого	 вважав	 дуже	 талановитим.	
Стефаник	 власним	 коштом	 видав	 першу	 маленьку	 книжку-
«метелик»	 з	 оповіданням	 Л.	 Мартовича	 «Нечитальник».	 Піз-
ніше	 разом	 із	 Марком	 Черемшиною	 вони	 склали	 «Покутську	
трійцю»	 письменників,	 які	 у	 своєму	 краї	 піднімали	 на	 новий	
рівень	українську	літературу.

Навчаючись	 у	Дрогобицькій	 гімназії,	 Стефаник	не	 полишив	
громадсько-політичної	 роботи,	 став	 членом	 створеної	Франком	
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і	Павликом	радикальної	партії.	Після	закінчення	цього	навчаль-
ного	закладу	Василь	за	вимогою	батьків	записується	на	медичний	
факультет	Ягеллонського	 університету	 в	Кракові,	 який	 він	 так	
і	не	закінчив.

У	1897	році	хвороба	підкосила	мати	Стефаника.	Він	так	хви-
лювався,	що	і	сам	захворів.

В	 університеті	 Василь	 вступив	 до	 студентського	 товариства	
«Академічна	громада»,	почав	писати,	спочатку	статті	(за	це	його	
навіть	 арештували	на	 два	 тижні	й	 батько	позбавив	матеріальної	
підтримки),	потім	новели	«Виводили	з	села»,	«Синя	книжечка»,	
«Стратився»,	 «У	корчмі»,	 «Сама-самісінька»	 та	 інші,	 усього	39,	
які	ввійшли	в	чотири	збірки.	Під	впливом	трагічної	події	—	у	вій-
ську	 покінчив	життя	 самогубством	 двоюрідний	 брат	Василя	—	
у	перших	друкованих	новелах	Стефаник	порушив	тему	рекрутчи-
ни,	її	трагічних	наслідків	для	селянства.

У	 1903	 році	 Стефаник	 очолює	 галицьку	 делегацію,	 що	 їде	
на	 відкриття	 пам’ятника	 І.	 Котляревському	 в	 Полтаві,	 зна-
йомиться	 з	 усіма	 відомими	 письменниками;	 відвідує	 могилу	
Шевченка	 в	Каневі.	Через	 рік	Стефаник	 одружується	 з	Ольгою	
Гаморак.	Шість	 років	 прожили	 вони	 в	 селі	 Стецеві,	 виховуючи	
трьох	синів.

Значне	місце	у	творчості	письменника	посідає	тема	дитинства.	
«Кленові	листки»,	«Катруся»,	«Діточа	пригода»	—	ось	далеко	не	
повний	перелік	творів,	у	яких	він	тепло,	ніжно,	з	глибоким	спів-
чуттям	змальовує	образи	знедолених	сільських	дітей.

1908-го	В.	С.	Стефаника	 від	 радикальної	 партії	 обирають	 до	
австрійського	парламенту,	і	він	10	років	захищає	селян	на	найви-
щому	рівні,	перебуває	у	Відні.

Справжнім	«страшним	судом»	стала	для	людей	Перша	світова	
війна.	Під	 враженням	цих	подій	Стефаник	 активно	 береться	 за	
перо.	Теми	й	мотиви	його	 творів	 залишилися	 традиційно	«сіль-
ськими»,	проте	настрій	 і	тон	новел,	прагнення	персонажів	стали	
іншими.	 Зазвучав	пафос	національно-визвольної	 боротьби,	 спа-
лахнули	патріотичні	 почуття.	 «Марія»,	 «Сини»	—	це	 твори,	 які	
свідчать	про	велике	прагнення	письменника	бачити	Україну	неза-
лежною,	вільною.

Урочисто	відзначаються	25-річчя	літературної	праці	Стефани-
ка,	його	60-ліття.	Уряд	Радянської	України	призначив	Стефанику	
пенсію	в	розмірі	150	карбованців	на	місяць.	Коли	він	1933	року	
приїхав	до	Львова	у	консульство	отримати	гроші,	йому	запропо-
нували	написати	 спростування,	що,	мовляв,	 на	Східній	Україні	
не	 було	 й	 немає	 голодомору.	 Стефаник	 відмовився,	 і	 за	 це	 був	
позбавлений	пенсії.	Натомість	митрополит	Андрій	Шептицький	
призначив	йому	таку	саму	пенсію,	яку	письменник,	до	речі,	роз-
дав	бідним.
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В	1936	році	В.	Стефаника	не	стало.	Похований	він	у	селі	Русові.
Сини	виконали	заповіт	батька	—	пішли	своєю	чесною	дорогою	

й	ревно	оберігають	батькову	літературну	спадщину.
—	 Що	 вас	 вразило	 в	 цій	 розповіді?	Що	 здалося	 дивним?	

Чи	вважаєте	ви,	що	Стефаник	—	людина	твердих	принципів,	яка	
здійснила	громадянський	подвиг?

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

1. Творча робота.

Змалюйте	психологічний	портрет	письменника.	y

добрий
таланови-

тий
товари	ський

відпові-
дальний

принци-
повий

В. стефаник

мужній
відданий	
справі

свідомий	
громадянин

гуманіст
працьови-

тий

2. Гра «розшифруй вислів».

Розшифруйте	вислів	В.	Стефаника	щодо	джерел	його	творчості.	y

тивЯ шу

шу

ду

ду

ду

пус

на

у ро

(«Я	душу	пустив	у	душу	народу».)

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть	речення.	y
«В.	Стефаник	видався	мені	…»
«Мене	вразило	…»
«Мені	запам’яталося	…»
«Добре,	що	ми	нині	…»

Vіі. доМашнє завдання

Знати	біографію	В.	Стефаника,	прочитати	одну	з	новел.
індивідуальне завдання.	Підготувати	 повідомлення	про	 екс-

пресіонізм	як	літературний	напрям.
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Урок № 45

Тема. В.	Стефаник.	Новаторство	письменника.	Екс-
пресіонізм	у	його	творчості.	Новела	«Камінний	
хрест»:	 психологічне	 розкриття	 теми	 емігра-
ції.

Мета: допомогти	 учням	 осягнути	 новаторство	 пись-
менника,	 ідейно-художній	 зміст	 новели	 «Ка-
мінний	 хрест»;	 розвивати	 навички	 спостере-
ження	над	текстом,	висловлення	власної	думки	
щодо	 прочитаного;	 виховувати	 здатність	 до	
співчуття,	патріотизм.

обладнання: портрет	 письменника,	 видання	 твору,	 ілю-
страції	 до	 нього,	 аудіозапис	 пісні	Б.	Лепкого	
«Чуєш,	брате	мій…».

Теорія літератури: експресіонізм,	новела.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Він	малює	 буденне	життя	 сірого	люду,	 але	не	 тільки	 зверх-

ні	факти	його	життя,	 а	 саме	 зміст	його:	 двома,	 трьома	раптови-
ми	 рисами	 він	малює	 нам	 надзвичайно	 яскраву	 цілу	 драму,	 і,	
власне,	через	те,	що	всі	нариси	мають	один	тон,	вони	дають	нам	
один	спільний	образ	життя	народного,	показують	нам	колективну	
душу	маси»,—	писала	Леся	Українка	про	твори	Василя	Стефани-
ка.	Франко	ж	називав	його	«абсолютним	паном	форми»,	говорив,	
що	«його	нариси	як	найкращі	народні	пісні,	в	котрих	нема	жодної	
риторики,	 ані	 сентиментальності,	 а	 тільки	 дійсність	 сумна,	 але	
скупана	 в	 золоті	 найчистішої	 поезії».	 Сьогодні,	 знайомлячись	
з	одним	із	його	творів	більш	детально,	ми	спробуємо	в	цьому	пере-
конатися.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.
—	 Розкажіть	 про	 основні	 віхи	життєвого	 і	 творчого	шляху	

В.	Стефаника	(спочатку	в	парах,	потім	для	всього	класу).
—	 Складіть	«резюме»	або	«анкету»	письменника.
—	 Стисло	перекажіть	 одну	 із	 самостійно	прочитаних	новел,	

прокоментуйте	її	зміст,	висловіть	власне	ставлення	до	розкриття	
теми,	проблеми,	до	художньої	майстерності	автора.
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IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
Є	 одна	 притча	 і	 схожа	на	 неї	 поезія	Альбера	Камю	«Привід	

хрестів»,	 у	 якій	 ідеться	про	 те,	 як	 один	чоловік	роздумував	над	
своєю	 важкою	 долею.	Одного	 разу	 йому	 наснився	 сон,	що	 опи-
нився	 він	посеред	 дивовижної	 галявини,	 де	 було	 багато	хрестів.	
Підходить	до	нього	Господь	і	говорить:	«Ти	хотів	легкого	хреста,	
он	бачиш,	скільки	їх	—	іди	й	вибери	один	по	своїй	ноші».	Ходив	
чоловік,	придивлявся	до	них,	бачив	дивовижної	краси	хрести	зо-
лоті	й	срібні,	але	жоден	із	них	не	підходив	йому.	І	раптом	трапив-
ся	йому	маленький	дерев’яний.	Зрадів	чоловік,	бо	якраз	по	ньому	
був	цей	хрест.	А	коли	добре	придивився,	то	побачив	там	своє	ім’я.

Отже,	кожен	у	житті	несе	свій	хрест.	А	велетням	духу,	таким,	
як	В.	Стефаник,	до	того	ж	роковано	впродовж	усього	свого	життя	
нести	хрест	вселюдської	муки.

Ще	 будучи	 студентом	Краківського	 університету,	 Стефаник	
став	свідком	першої	хвилі	української	еміграції.	Пригадайте	з	іс-
торії	її	причини:	перенаселення,	поступове	зубожіння	галичан	на-
прикінці	ХІХ	—	на	початку	ХХ	століття	через	непомірні	податки,	
занепад	економіки,	відсутність	заробітку.	Тож	доводилося	селянам	
продавати	землю,	хату,	все	майно	і	їхати	за	океан	шукати	щастя.	
Мало	хто	знаходив	його,	багато	людей	гинуло	ще	в	далекій	дорозі.	
Усього	протягом	1890–1910	років	емігрувало	300	тисяч	українців.

2. Прослуховування аудіозапису.
(Учні	прослуховують	пісню	або	вірш	Б.	Лепкого	«Чуєш,	брате	

мій…»,	вірш	І.	Франка	із	циклу	«До	Бразилії».)

Коли	почуєш,	як	в	тиші	нічній	
Залізним	шляхом	стуготять	вагони,	
А	в	них	гуде,	шумить,	пищить,	мов	рій,	
Дитячий	плач,	жіночі	скорбні	стони,	
Важке	зітхання	і	гіркий	проклін,	
Тужливий	спів,	дівочії	дисканти,	
То	не	питай:	Сей	поїзд	—	відки	він?	
Кого	везе?	Куди?	Кому	вздогін?	
Се	—	емігранти.	
Коли	побачиш	—	на	пероні	десь	
Людей,	мов	оселедців	тих,	набито,	
Жінок	худих,	блідих,	аж	серце	рвесь,	
Зів’ялих,	мов	побите	градом	жито,	
Мужчин	понурих	і	дітей	дрібних	
I	купою	брудні,	старії	фанти	
Навалені	під	ними	і	при	них,	
На	лицях	слід	терпінь,	надій	марних,	
Се	—	емігранти.
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3. Виразне читання.
(Учитель	зачитує	уривки	з	листів	В.	Стефаника	до	О.	Кобилян-

ської.)
Кінець січня 1899 р., Краків

Нині	 досвіта	на	 двірці	краківськім	 було	800	душ	емігрантів.	
Коби-сьте	 їх	 бачили,	 то	 би	подумали-сьте	 собі	 ладно	 за	 ту	 русь-
кість.	Насамперед	 виділи	 би-сьте	 сотки	 синіх,	 спечених	 губів,	
потім	кололи	би	Вас	у	 серце	різнобарвні	очі	діточі	—	попідпуха-
ли,	як	коли	би	 синявою	водичкою	намокли.	Далі	 виділи	би-сьте	
тисячі	 брудних	 засохлих	ярочків	по	лицях	 від	 сліз,	 а	 далі	 чули	
би-сьте	захриплий	голос	бесіди	руської,	що	відбивається	від	мурів	
і	розходиться	одним	заржавілим	гомоном	по	чужій	стороні.	Чули	
би-сьте,	як	багато	маленьких	чобіток	гримає	по	каміню,—	се	пер-
ші	чобітки	у	хлопців	і	дівчаток;	йдуть,	говорять	«очима»	і	огляда-
ються	все	на	чобітки,	що	ніколи	не	мали.

Потім	ще	 виділи	 би-сьте,	 як	мами	 бігають	 з	 плачем	 за	 про-
павшими	дітьми,	як	їх	пани	штурхають,	як	вони	ридають.	Виді-
ли	би-сьте,	як	вони	сідають	до	вагонів,	як	силоміць	пхають	бабів	
і	замикають	у	возах,	як	вони	в	тих	возах	сидять	під	самим	верхом,	
бо	 насподі	 пакунки.	Поїзд	 рушає,	жінки	 і	 чоловіки	 чіпляються	
його,	 поліція	 і	жандарми	 відкидають	 їх,	 як	 галушки,	 а	 вікна	
в	поїзді	розпадаються	 і	кавалками	спадають	на	перон.	На	пероні	
лишаються	жінки	без	чоловіків,	діти	самі	без	родичів	 і	чоловіки	
без	жінок.	Шалений	плач,	ламання	рук	і	прокльони.	А	поїзд	лише	
димом	б’є	у	очі	—	пішов!

23. 04. 1899, Краків

Через	Краків	переїжджають	 заодно	наші	 емігранти.	Йду	що-
вечора,	аби	їх	здибати.	Страшно	за	ними	і	перед	ними,	серед	того	
вони	прибиті,	здані	на	всю	підлість	людську	старого	і	нового	світу.	
Немилосердна	земля	чорна,	що	пустила	 їх	від	 себе.	Відай,	очі	 їх	
тому	так	завмерли,	що	не	видко	землі.	Жінки	не	плачуть,	«вже-м	
не	годні»,	діти	цікаво	оглядаються	на	все,	а	хлопи	ледве	ноги	тя-
гають	і	якось	зі	страхом	глядять	на	жінки	і	діти.	Цілу	громаду	їх	
все	хтось	гонить	навперед	себе,	якийсь	поліцай	або	жандарм,	гро-
мада	йде	 така	 безсильна	 і	 автоматична,	 аж	 серце	моє	мужицьке	
кервавиться.	Йдуть	цілі	громади,	гонять	їх	десь,	що	вони	самі	не	
знають.	Виджу	їх,	як	дубів,	тих	мужиків,	що	їх	вода	підмиває,	ко-
рінь	підмулює,	виджу,	як	хитаються,	як	падуть,	як	їх	пхають	на	
залізниці	і	везуть,	як	дерево	на	опал.	Чую	їх	біль,	всі	ті	нитки,	що	
рвуться	між	їх	серцем	і	селом,	і	мені	рвуться,	чую	їх	жаль	і	муку.

4. Слово вчителя.
Запеклися	 в	мозку	й	 серці	Стефаника	назавжди	 страдницькі	

обличчя	тих,	хто	навіки	покидав	свою	рідну	землю.	І	вилилися	ці	
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почуття	й	переживання	в	новелу	«Камінний	хрест»,	яка	й	донині	
не	перестає	хвилювати	читачів	 драмою	людської	 душі.	 Звернув-
шись	до	експресіонізму,	письменник	знайшов	такі	слова	любові	до	
знедоленої	людини,	що	«гриміли,	як	грім»	і	«світили,	як	зорі».

Щоб	краще	зрозуміти	твір,	розглянемо	ознаки	одного	із	напря-
мів	модернізму	—	експресіонізму.

5. Повідомлення учня.
експресіонізм	 (від	франц.	ехрression	—	вираження).	На	межі	

ХІХ–ХХ	 ст.	 в	 європейському	малярстві,	 а	 згодом	 і	 в	музиці	 та	
літературі	 на	 противагу	 імпресіонізмові	 утверджується	 новий	
стиль	—	 експресіонізм.	До	 найвизначніших	 експресіоністів	 на-
лежали	художники:	голландець	Ван	Гог,	французи	Поль	Сезанн,	
Поль	Гоген,	німецький	композитор	Ріхард	Штраус,	австрійський	
письменник	Франц	Кафка.	В	українській	літературі	цей	стиль	за-
початкував	Василь	Стефаник.

Експресіоністи	 виробляють	 новий	 тип	 психологізму,	 вони	
намагаються	 не	 атомізувати,	 розщеплювати	 психіку	 людини,	
а	 знаходити	 спільну	 основу	 (частку	Творця)	 в	 людині,	 рослині,	
тварині	—	в	 усій	природі.	Експресіоністи	 висували	перед	 собою	
завдання	проникнути	не	в	реальний	світ	речей	і	явищ,	а	у	світ	не-
зримий,	духовний.

Основні	ознаки	експресіонізму:
—	 увага	до	простих	характерів;
—	 прагнення	віднайти	першовитоки,	корені	зла	в	людському	

суспільстві;
—	 заглиблення	у	проблему	вини	і	кари;
—	 дослідження	сенсу	страждання	і	смерті	людини;
—	 висвітлення	протилежних	понять	«прекрасне	—	потворне»;
—	 захоплення	 ідеєю	 всезагального	 взаємозв’язку	 всього	 су-

щого.
Творці	цього	літературного	стилю	відродили	давню	істину:	не	

можна	навіть	квітку	зірвати,	щоб	при	цьому	не	стривожити	зорі,	
бо	 весь	Космос	 є	 нерозривною	цілісністю.	Так	 само,	 як	кинутий	
у	воду	камінь	збурює	увесь	ставок,	так	Іван	з	конем,	працюючи,	
залишає	за	собою	слід,	змінює	довкілля.

6. коментоване читання новели «камінний хрест».

7. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями 
щодо прочитаного.

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Я	не	уявляв	(уявляла)	собі,	що	…»
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«Мені	здається	…»
«Мене	вразило…»

Vі. доМашнє завдання

Знати	зміст	твору,	вміти	висловлювати	власну	думку	про	геро-
їв,	художні	особливості	новели.

Урок № 46

Тема. В.	 Стефаник.	Новела	 «Камінний	 хрест».	 Сю-
жет	но-композиційні	особливості	твору,	образи-
персонажі	та	образи-символи.

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст,	 поетику	 твору;	 розвивати	навички	 ана-
лізу	 прозового	 твору	 короткої	форми,	 вміння	
характеризувати	 образи,	 висловлювати	 власні	
думки	про	них	та	порушені	автором	проблеми;	
виховувати,	 здатність	 до	 співпереживання	че-
рез	 драматичні,	 напружені	життєві	 ситуації,	
усвідомлення	 того,	що	 готовність	 допомогти	
є	 виявом	 гуманної	 та	 громадянської	 позиції	
людини.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: експресіонізм,	новела,	образи-персонажі,	обра-
зи-символи.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Ви,	напевне,	чули	такий	вислів:	«Короткість	—	сестра	талан-

ту».	Це	 своєрідне	 гасло	В.	 Стефаника,	 його	 новел,	 а	 серед	 них	
і	 тієї,	яку	ми	будемо	аналізувати	на	уроці	—	«Камінний	хрест».	
«Стефаник	ніде	 не	 скаже	 зайвого	 слова;	 з	 делікатністю,	 гідною	
всякої	похвали,	він	знає,	де	зупинитися,	яку	деталь	висунути	на	
ясне	 сонячне	 світло,	 а	 яку	лишити	 в	 тіні.	В	малюванні	 він	 уміє	
бути	 реалістом,	 і	 чистим	 ліриком»,—	 писав	 І.	Франко.	 Чи	 це	
так	—	переконаємося	на	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 колективна робота.
Переказування	 змісту	 новели,	 складання	 «сюжетно-компо-	y
зиційного	ланцюжка».

Експозиція

Іван	Дідух	мав	на	господарстві	одного	коня	і	впрягався	разом	із	ним.	Піс-
ля	десяти	років	служби	у	війську	повернувся	додому,	не	застав	батьків.	
У	спадок	лишився	горб,	який	він	доглядав	тяжко,	щоб	отримати	добрий	
врожай.	Підірвався	на	роботі,	ходив	зігнутий,	тому	звався	переломаним

Зав’язка

Гості	в	хаті	Івана.	Господар	до	кожного	говорить	ласково,	прощається,	
усім	бажає	добра.	Тільки	гримає	на	дружину,	що	плаче.	Зізнається,	як	
йому	самому	тоскно	на	душі

Екскурс	в	минуле	(позасюжетний	елемент)

Розповідь	Івана,	про	те,	як	сини	дійшли	думки	про	виїзд.	«…Земля	не	год-
на	кілько	народа	здержати…»	Жалкує,	що	молодь	відвертається	від	землі

Розвиток	дії

Селяни	пригощаються,	ведуть	розмови,	Іван	з	Михайлом	співають,	як	
у	молоді	літа

Кульмінація

Син	нагадує	батькові,	що	пора	виходити,	щоб	устигнути	на	поїзд.	Старі	
йдуть	до	хати	збиратися,	люди	плачуть.	Тоді	Іван,	ухопивши	дружину,	
пускається	в	танок,	і	так	термосить	жінкою,	що	люди	аж	лякаються.	
Сини	силоміць	виносять	обох	із	хати

Розв’язка

Усі	люди	проводжають	сім’ю	Дідухів.	Іван	іде	танцюючи.	Зупинилися	
біля	хреста,	і	чоловік	каже	жінці,	щоб	знала,	що	там	викарбовані	іме-
на	їх	обох

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Евристична бесіда, проблемні питання та завдання.
—	 Перший	розділ	новели	«Камінний	хрест»	—	це	живопис-

ний	психологічний	портрет	 Івана	Дідуха	 у	 зіставленні	 з	 описом	
його	коня.	Навіщо	автор	це	робить?

(Учні	дають	відповіді.)
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К о м е н т а р 	 у ч и т е л я.	В	 експозиційному	першому	розділі	
відразу	ж	показано,	як	людське	життя	(Івана)	плине	одним	пото-
ком	із	худоб’ячим.	Бо	ж	обидва	—	і	господар,	і	його	єдиний	кінь,—	
одягали	шлеї,	на	обох	набухали	жили,	коли	вони	возили	гній	на	
той	 «горб	щонайвищий	 і	щонайгірший	над	 усе	 сільське	 поле».	
Ця	каторжна	робота	виглядала	покаранням	«за	якусь	провину».	
Такою	згадкою,	а	ще	художньою	подробицею	—	будяком,	забитим	
у	 порепану	 Іванову	 п’яту,	 нагадано:	 виконується	Божа	 покара	
(«В	поті	лиця	твого	їстимеш	хліб	свій,	доки	не	вернешся	в	землю…	
Терня	й	будяки	буде	вона	тобі	родити»,—	казав	Адамові	Господь	
при	 вигнанні	 з	 раю.)	 Вже	 у	 цій	 частині	 введена	 магістральна	
тема	єдності	людини	й	довкілля,	світу.	Спочатку	через	експресію	
спільного	 руху	 коліс	 воза,	 кінських	копит	 «і	широчезних	 п’ят	
Іванових»,	що	викликає	гойдання	придорожнього	бадилля.	А	далі	
через	проекцію	тіні	Іванової	«як	велетня,	схиленого	в	поясі»,	да-
леко	на	ниви	у	світлі	призахідного	сонця.	Іван	і	справді	у	труді	був	
велетнем,	що	своєю	працею	оживляв	світ	—	той	же	горб,	на	якому	
так	тяжко	працював.

—	 Наступні	шість	 розділів	—	розкриття	 складних	почуттів	
головного	персонажа.	Низка	картин	фіксує	зміни	душевного	ста-
ну	 Івана	Дідуха,	 наростання	 болю,	 туги,	 розпачу	 аж	до	кульмі-
нації	—	божевільного	танцю,	що	передає	всю	глибину	трагедії	—	
розлуки	з	рідною	землею.

Складіть	«ланцюжок»	зміни	настроїв,	почуттів	та	переживань		y
головного	героя	за	розділами.

Сум жаль бажання	сповідатись

печаль	за	молодими	
літами

відчай
напівбожевільний	стан	

горя

—	 Як	 ви	 думаєте,	 чи	 вірить	 Іван,	що	 на	 чужині	 він	 знайде	
щастя?

—	 Заради	чого	він	іде	на	такий	крок?
—	 Про	що	просить	Іван	односельців?	Як	селяни	характеризу-

ють	Дідуха?	Знайдіть	ці	рядки	в	тексті,	прочитайте	й	прокомен-
туйте	їх.

2. робота над характеристикою героя.
—	 Схарактеризуйте	 образ	 головного	 героя	 новели	 Івана	Ді-

духа	в	цілому.	Зверніть	увагу	на	те,	як	у	новелі	показана	народна	
мораль	та	етика	(кого	в	селі	поважають	і	за	що).

3. робота з таблицею.
—	 У	новелі,	крім	образів-персонажів,	є	ще	й	образи-символи.	

Вони	багатозначні.	Спробуйте	пояснити	їхні	значення.
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камінний хрест Горб Прізвище головного героя

1.	Пам’ять
2.	Печаль
3.	Частка	героя
4.	Відчай
та	ін.

1.	Тяжка	праця
2.	Безвихідь
3.	Рідна	земля
та	ін.

1.	Хліб,	сніп
2.	Основа	життя
3.	Українство
та	ін.

4. рольова гра.
Група	«ентузіастів»	пише	кіносценарій	до	новели	В.	Стефани-

ка	«Камінний	хрест».
(Слід	 пояснити	 завдання	 «кіносценаристам»,	 «декораторам-

ілюстраторам»,	«звукорежисерам»,	«візажистам»,	«костюмерам»	
та	ін.)

О р і є н т о в н и й 	 к і н о с ц е н а р і й

епізод 1

«кіносцена-
рист»

«декоратор-
ілюстратор»

«Звукорежи-
сер» «Візажисти» «костюме-

ри»

Голос	за	ка-
дром.	Автор-
ський	
текст	—	істо-
рична	довід-
ка	про	при-
чини	першої	
хвилі	укра-
їнської	емі-
грації

Репродукція	
з	картини	
художника	
В.	Кастяна	
«На	Краків-
ському	вок-
залі,	1899»	
(1971)

Пісня	на	сло-
ва	Б.	Лепко-
го	«Чуєш,	
брате	мій…»

Опис	облич	
людей	на	
вокзалі	—	
чоловіків,	
жінок,	дітей,	
залізнични-
ків,	жандар-
мів	(за	лис-
тами	
В.	Стефани-
ка)

Опис	одягу	
галичан	кін-
ця	ХІХ	ст.	за	
етнографіч-
ними	довід-
никами,	на-
приклад,	
«Українська	
минувшина»

(І	 так	 далі	 за	 епізодами.	 Обов’язково	 слід	 показати	 фото	
Камінного	 хреста,	 поставленого	 С.	 Дідухом	 у	 с.	 Русові	 («Ди-
вослово»,	 2000,	№	5,	 с.	 46).	 Закінчити	 сценарій	можна	 такими	
«кадрами»:	 одяг,	 у	 якому	 селяни	 приїхали,	 вони	 зберігали	
й	 передавали	 з	 покоління	 в	 покоління,	 особливо	 вишивані	 со-
рочки,	рушники.)

5. Міні-диспут.
«Що	я	 думаю	про	 сучасну	 еміграцію	 українців,	 як	 я	 до	 неї	

ставлюся?»

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мені	сподобався	такий	вид	роботи	на	уроці,	як	…»
«Я	вражений	(вражена)	…»



209

«Ідеї	В.	Стефаника	знаходять	відгук	у	серцях	читачів	тому	…»
«Про	творчість	В.	Стефаника	я	думаю	…»

Vі. доМашнє завдання

(Виконується	в	групах.)
Доопрацювати	«кіносценарій».	Довести,	що	твір	В.	Стефаника	

має	виразні	риси	експресіонізму.
індивідуальне завдання. Підготувати	повідомлення	про	Лесю	

Українку.

Урок № 47

Тема. Леся	Українка.	Життєвий	і	творчий	шлях.
Мета: допомогти	учням	глибше	ознайомитися	з	жит-

тям	і	творчістю	письменниці,	зацікавити	ними,	
спонукати	до	 читання	 її	 творів;	 розвивати	на-
вички	образного	мислення,	сприйняття	інфор-
мації	на	слух	та	засвоєння	її,	вміння	виділяти	
головне	й	деталі,	коментувати	й	оцінювати	їх;	
на	 прикладі	життя	 поетеси	 виховувати	 силу	
волі,	 цілеспрямованість,	 прагнення	 до	 само-
освіти,	активну	громадянську	позицію,	патріо-
тизм.

обладнання: портрет	письменниці,	 виставка	 її	 творів,	 ілю-
страції	до	біографії.

Теорія літератури: неоромантизм.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 колективна робота.
1)	 «Перегляд»	створеного	творчою	групою	«кіносценарію»	за	

новелою	В.	Стефаника	«Камінний	хрест».
2)	 Доведення	 групою	 «літературознавців-аналітиків»,	 що	

твір	В.	Стефаника	«Камінний	хрест»	має	виразні	риси	екс-
пресіонізму.

(Новий	 тип	 психологізму	—	не	 розщеплювати,	 атомізувати	
психіку	людини,	а	знаходити	основний	мотив,	спільну	з	природою	
основу;	 зображує	простий	характер;	 досліджує	 сенс	 страждання	
головного	героя,	показує	взаємозв’язок	всього	сущого,	підносить	
ідею	 єдності	 Івана	Дідуха	 з	 полем,	 рідною	 землею.	Герой	 схиле-
ний,	негарний	 з	 виду,	 але	прекрасний	від	 своєї	праці,	 любові	 до	
землі	і	т.	ін.)
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іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Поодинокими	зірками	на	небосхилі	української	(та	й	світової!)	лі-

тератури	світять	жіночі	постаті.	Але	як	яскраво!	«З	усім	своїм	куль-
том	нелюдської	сили	і	мужніх	чистот,	Леся	Українка	скрізь	і	завжди	
в	 своїй	поезії	 зостається	жінкою.	Вона	тим	 і	 сильна,	 тим	 і	 займає	
свою	власну	постать	в	історії	українського	слова,	що	завжди	поєдну-
вала	в	собі	пристрасті.	Прометеєвим	огнем	пройняті	пориви	з	нотами	
ніжності,	 з	прославленням	жіночого	 героїзму,	 терпіння	й	 самопо-
жертви»,—	писав	відомий	поет	та	літературознавець	Микола	Зеров.	
Про	життя,	гідне	подиву	й	захоплення,	про	Лесю	Українку	ми	буде-
мо	говорити	на	сьогоднішньому	й	кількох	наступних	уроках.

ііі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами евристичної бесіди.
—	 Що	ви	вже	знаєте	про	Лесю	Українку,	про	її	родину,	зокре-

ма	матір?
—	 Які	 твори	 читали?	Назвіть	 їх	 тематику.	 (6	 клас	—	поезії	

«Мрії»,	«Як	дитиною,	бувало…»,	«Тиша	морська»;	8	клас	—	поезії	
«Ви	щасливі,	пречистії	зорі»,	«Давня	весна»,	«Хотіла	б	я	піснею	
стати…»,	поема	«Давня	казка».)

—	 Як	 би	 ви	 охарактеризували	поезію	Лесі	Українки	 за	 чи-
тацьким	 сприйняттям.	 (Ліризм,	мрійливість,	 високі	поривання,	
мелодійність	і	т.	ін.)

Про	Лесю	Українку	написано	багато	наукових	розвідок,	навіть	
художніх	творів,	але	загадку	її	геніальності	та	сили	духу	не	роз-
крито	й	досі.

Освіти	в	узвичаєному	розумінні	в	цієї	дівчини	взагалі	не	було.	
І	не	тільки	через	недугу.	Лесина	мама,	як	щира	українська	патріот-
ка,	негативно	ставилася	до	казенної,	до	того	ж	чужомовної	шкіль-
ної	науки.	Знайомі	Косачів	трохи	осуджували	її	за	те,	що	вона	не	
прищеплює	своїм	дітям	світських	манер,	яких	навчали	в	тодішніх	
пансіонах	і	гімназіях,	і	цим,	мовляв,	псує	своїх	дітей,	не	дбає	про	
їхню	майбутню	кар’єру.	Але	вдумливий	добір	книжок	для	Лесино-
го	читання,	система	ігор,	тривалі	бесіди	про	довкілля	та	різні	жит-
тєві	явища	—	з	успіхом	замінили	дівчині	 гімназію.	На	літо	мати	
вивозила	дітей	у	село,	спонукала	до	спілкування	із	селянськими	ді-
тьми,	спостереження	за	народними	звичаями	й	традиціями,	усною	
народною	творчістю,	вчила	дівчаток	вишивати.

З	12-ти	років	Леся	під	керівництвом	матері	 вивчає	німецьку	
та	 французьку	мови,	швидко	 їх	 опановує,	 вільно	 читає.	Потім	
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були	польська,	 російська,	 давньогрецька,	латинська,	 італійська,	
болгарська,	 англійська.	Перебуваючи	в	країнах	Західної	Європи,	
письменниця	вільно	контактувала	з	іноземцями,	розмовляючи	всі-
ма	європейськими	мовами.	Могла	порозумітися	і	чеською,	і	грузин-
ською,	і	арабською.	Отже,	Леся	Українка	стала	поліглотом,	однією	
з	найосвіченіших	жінок	тодішньої	Європи	і	взірцем	наполегливості	
та	цілеспрямованості	у	всьому,	зокрема	в	самоосвіті.

Відомий	 літературознавець	 Борис	 Степанишин	 виділяє	ще	
такі	 основні	 риси	 характеру	Лесі	Українки,	 як	 принциповість,	
скромність,	самокритичність,	велика	сила	волі,	почуття	людської	
гідності,	 милосердя,	 працьовитість,	 делікатність,	жертовність,	
безстрашність	і	самостійність.

Сестра	Ольга	 згадує:	 «Як	би	 тяжко	вона	не	 страждала,	перш	
за	все	думала	про	те,	щоб	не	засмутити,	не	турбувати	інших	тим	
стражданням,	 не	 заважати	комусь,	 не	 обтяжувати,	 навпаки	—	
розвеселити	жартом,	 потішити,	 заспокоїти,	 підтримати,	 підба-
дьорити,	якого	б	напруження	не	вимагало	від	неї	теє	перемагання	
болю	чи	смутку	власного.	Така	була	все	своє	життя…»	А	громад-
ський	діяч,	товариш	Франка	Павлик	писав	дядькові	поетеси	Дра-
гоманову:	«Леся	просто	приголомшила	мене	 своїм	образованням	
та	тонким	розумом.	Я	думав,	що	вона	тільки	в	крузі	своїх	поезій,	
аж	воно	далеко	не	так.	На	свій	вік	це	геніальна	жінка.	Ми	говори-
ли	з	нею	дуже	довго,	і	в	кожнім	її	слові	я	бачив	розум	та	глибоке	
розуміння	поезії,	освіти	й	людського	життя».

Широким	є	і	спектр	захоплень	Лесі	Українки	—	читання,	гра	
на	фортепіано,	театр,	вишивка,	записування	народних	пісень,	пе-
реклади,	громадські	бесіди,	мандрівки	(хоч	часто	й	вимушені).

Вона	була	щирою	українкою	і	сповідувала	високу	національну	
ідею.	Коли	 їй	 запропонували	поміняти	 громадянство,	щоб	жити	
в	більш	демократичній	державі,	вона	сказала,	що	«воліла	б	бути	
громадянкою	незалежної	самостійної	України».

—	 Згадаймо,	 хто	 з	 родини	Косачів-Драгоманових	 став	пись-
менником,	 громадським	діячем	 (можна	 змалювати	родовідне	де-
рево).	(Див.	с.	212.)

У	стосунках	з	рідними	Леся	Українка	була	ніжною,	турботли-
вою	і	дбайливою.	Ось	один	із	прикладів.	Коли	наймолодша	сестра	
Ізидора	захворіла	на	дифтерію,	Леся	не	спала	й	не	їла,	жертовно	
доглядаючи	її,	виконуючи	всі	приписи	лікарів.	Через	17	років	Ізи-
дора	заслабла	вдруге	(цього	разу	в	неї	був	черевний	тиф),	найстар-
ша	сестра	у	тривожний	час	1905	року	через	усю	імперію	поїхала	до	
Петербурга	і	врятувала	свою	улюбленицю.	Втретє	Леся	визволила	
сестру	своїм	іменем,	1939	року,	коли	та	перебувала	в	сталінських	
таборах	(за	дворянське	походження).	Більшовики	зробили	гарний	
жест	—	на	честь	поетеси-революціонерки	Лесі	Українки	звільни-
ли	Ізидору	з	ув’язнення	і	навіть	дозволили	виїхати	за	кордон.
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дружина	брата	—	
Людмила	Судов-

щикова	—	Грицько	
Григоренко

Леся	Українка

мати	Олена	
Пчілка

чоловік	Лесі	
фольклорист	
Климент	
Квітка

брат	Михайло	
Обачний

сестра	Ольга	
Косач-Кривинюк

брат	матері	
Михайло	

Драгоманов-
Українець

—	 Що	вас	найбільше	вразило	в	розповіді?
—	 Чи	вважала	Леся	себе	ідеалом?

2. Виразне читання.
(Учитель	виразно	 зачитує	уривки	з	 висловлювань	Лесі	Укра-

їнки	про	себе.)
…Коли	я	активна,	я	не	знаю	страху.
Я	люблю	мати	в	усьому	ясність,	і	я	за	правду.
Я	звикла…	кінчати	всі	розпочаті	справи.
Я	сама	вибираю	собі	товариство	свідомо,	так	само,	як	свідомо	

зрікаюся	його.
Ніщо	мене	так	не	мучить,	як	фальш.	Москалі	кажуть:	«Худой	

мир	лучше	 доброй	 ссоры»,	 але	 я	 вважаю	якраз	 навпаки:	 ліпше	
щиро	посваритися,	ніж	нещиро	миритись.

Всі	мені	толкують,	що	я	повинна	жити	рослинним	життям,	але	
я	не	можу	обернутись	у	рослину.	[Не	могла	і	не	захотіла.	Не	захо-
тіла	з	переконання,	що	вона	—	Людина.	А	для	справжньої	людини	
вести	споживацький	спосіб	життя	є	найбільшою	ганьбою].

Я	завжди	журюся,	як	почую,	що	у	Вас	якесь	лихо.	[Ми	не	на-
зиваємо	імені	цього	адресата,	бо	Леся	завжди	журилася	про	кож-
ного	з	друзів	і	знайомих,	у	кого	було	найменше	лихо].

«Перше	враження	 таке,—	пише	Леся	 в	листі	 з	Відня,—	ніби	
я	приїхала	в	якийсь	інший	світ	—	кращий,	вільніший…	Мені	те-
пер	ще	тяжче	буде	у	своєму	краю,	ніж	досі	було».

По-моєму,	так:	або	жити,	або	вмирати,	аби	не	скніти	ціле	життя.
Я	 б	 хотіла,	щоб	мене	 судили	по	щирості,	 не	 вважаючи	ні	 на	

мою	молодість,	ні	на	молодість	нашої	літератури,	а	я	б	тоді	віда-
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ла,	як	з	тим	судом	обійтися!..	Я	ніколи	не	ображаюся,	коли	судять	
мою	роботу.

«Я	б	віддала	своє	життя	без	жалю	ради	тебе»,—	заявляє	Леся	
матері	 без	найменшої	пози.	 (В	 особистих,	надто	кревних	 стосун-
ках,	Леся	була	безкорисливою	і	самовідданою).

Моя	любов	більш	активної,	ніж	пасивної	натури.
Не	буду	відповідати	докорами	на	докори,	а	постараюся	довести	

свою	рацію	ділом.
Світ	іде	не	до	гіршого,	а	до	кращого.
Я	не	боюся	гіркої	правди.
Мої	плечі	витримають	і	не	таку	вагу.
Всяка	людина	має	право	боронити	свою	душу	й	серце,	щоб	не	

вривалися	туди	силоміць	чужі	люди,	немов	у	свою	хату,	принайм-
ні	поки	живе	господар	тієї	хати.

Стараюся	нічого	зайвого	не	купувати.
Кажу	по	правді,	тому	що	брехати	сором.
Натура	моя	така,	що	кожний	борг	я	мушу	виплатити,	інакше	

не	буду	в	згоді	з	собою.
Літературна	гордість	у	мене	є!
Артистизм	я	люблю	понад	усе.	Хай	живе	мистецтво!
Я	не	люблю,	коли	мене	щадять.
Щирість	ніколи	не	може	засмутити	до	краю.
Воно	правда,	що	натуру	тяжко	одмінити,	але	можна,	не	одмі-

нюючи,	вдержувати,	коли	треба.
За	популярністю	не	ганяюся.

3. Слово вчителя.

Розповідь	про	Лесю	Українку	була	б	далеко	не	повною,	коли	б	
ми	не	торкнулися	особистого	життя	поетеси,	її	почуттів.

4. Повідомлення учня.

Леся	Українка	 і	 Сергій	Мержинський…	Трагічна,	 безмежно	
сумна,	але	й	водночас	духовно	висока	історія	кохання,	далека	від	
повної	взаємності.	Багато	в	чому	різні	люди:	геніальна	жінка,	чиї	
твори	не	були	належно	оцінені	сучасниками	і	не	прочитані	повною	
мірою	і	нині,	через	багато	років,	й	інтелігентний,	сповнений	бла-
городних	поривань	син	армійського	офіцера.	Доля	подарувала	їм	
зустріч	улітку	1897	року	в	передмісті	Ялти	Чукурларі,	де	поетеса	
тоді	лікувалася.	На	мою	думку,	ці	люди	не	могли	не	зустрітися…	
Рано	осиротівши,	Сергій	виховувався	у	бабусі,	здобув	вищу	освіту,	
багато	читав,	перекладав,	пробував	свої	сили	в	публіцистиці.	Лесю	
Українку	вражали	краса	і	чистота	цієї	людини,	постійне	внутріш-
нє	 горіння,	 він	 був	 людиною	 освіченою,	 інтелігентною,	 надзви-
чайно	милою	і	симпатичною.	Тонкою,	лагідною	вдачею	Леся	і	Сер-
гій	подібні	одне	до	одного.	Нескінченні,	невичерпні	розмови	з	ним	
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відкривали	нові	 світи	незнаних	уявлень	 і	 почуттів,	 будили	нову	
мрію	життя.	Літо	 1898	року…	Воно	 було	незабутнє.	Може,	най-
краще,	найщасливіше	в	житті	Лесі	Українки.	Довго	блукали	по-
лями,	вибиралися	на	старовинні	степові	кургани,	плавали	човном	
по	річці	Псьол.	Нечасто	Лариса	Косач	могла	так	оцінити	людину:	
«Він	завжди	мене	розуміє	 і	вірить	мені,	як	своєму	найближчому	
другові».	Адже	 розуміти,	 по-справжньому	 розуміти	 таку	 люди-
ну,	 якою	 була	Леся	Українка,	могла	 тільки	 непересічна	 особа.

Згадані	 вище	 слова	 були	 сказані	 про	Сергія	Костянтиновича	
Мержинського,	 людину,	про	котру	ми	 знаємо	 так	мало,	 але	цей	
чоловік	мав	 величезне	 значення	 для	 поетеси.	 Їхнє	 знайомство	
й	 справді	 переросло	 у	 велику	 дружбу.	На	жаль,	 листування	не	
збереглося	—	трапляються	лише	поодинокі	 спогади	 в	 листах	 до	
сестри	Ольги:	«Зустрічаються	досить	часто.	Коли	він	говорить	про	
неї,	то	в	його	словах	звучить	велике	захоплення	і	глибоке	почут-
тя.	Але	не	таке,	якого	вона	очікувала.	Адже	Сергій	був	закоханий	
в	іншу	жінку.	Тому	в	його	словах	і	біль,	і	сум.	Коли	Олена	Пчілка	
запитала	у	доньки:	“Се	—	дружба	чи	щось	інше?”,	то	Леся	відпо-
віла:	“Не	питай	мене	про	се,	мамочко.	Як	тільки	я	сяду	писати	до	
нього,	 я	 думаю	тільки	про	 те,	що	я	його	люблю	—	без	міри,	 без	
краю,	що	те	кохання	—	ніж	у	моєму	серці;	вирви	ніж	з	серця	—	
і	воно	кров’ю	зійде…	Він	не	любить	мене,	і	я	нещасна.	Коли	б	він	
мене	любив,	ми	обоє	нещасні	були	б.	Я	знаю	се	і	все-таки	його	ко-
хаю,	сама	себе	палю	вогнем”».

З	наближенням	зими	здоров’я	Мержинського	погіршувалося.	
Леся	тяжко	переживала	це	 горе.	Сама	ледве	 стала	на	ноги	після	
стількох	недуг,	а	тепер	марнує	себе	ще	й	чужим	лихом	—	побива-
ється	за	хворим.	Тому	батьки	не	схвалювали	доньчиних	вчинків,	
хоч	розуміли	і	в	душі	співчували	їй,	але	жаліли	свою	дитину.	Вони	
не	докоряли	вголос,	не	перешкоджали	робити	їй,	як	вона	хоче,	од-
нак	мовчки	 все	це	 засуджували.	Мовчазні	 конфлікти	 завдавали	
багато	страждань.	Лесі	теж	було	шкода	батьків	і	всю	рідню,	яким	
вона	завдавала	прикрощів,	але	вона	ніколи	й	хвилину	не	вагала-
ся	—	була	на	боці	приреченого,	вона	з	тих,	хто	страждає	і	гине.

Болем	 і	 незгасаючою	надією	 сповнені	 листи	Лесі	Українки	
цього	періоду.	Ользі	—	сестрі,	другові,	пораднику	—	вона	напише:	
«Я	думаю,	що	таки	поїду,	хоч	би	мені	прийшлось	для	сього	більше	
енергії	потратити,	ніж	я	потратила	за	все	своє	життя.	Нехай	на-
віть	се	жертва	буде	потрібна».

I	 ось	 із	 7	 січня	 вона	 біля	хворого.	Не	 залишає	його	ні	 вдень,	
ні	 вночі.	Він	 уже	не	підводиться	 з	 ліжка.	Говорить	мало	 і	 лише	
пошепки.	Втрачає	останні	сили.	Обличчя	бліде	із	жовтуватим	від-
тінком.	На	ньому	світяться	лише	великі	очі.	Температура	щодня	
дуже	 висока.	Часто	кров	 іде	 горлом.	Та,	 помираючи,	 він	прагне	
піклуватися	про	Лесю.
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Вона	читає	на	його	прохання	книжки,	листи,	грає	на	фортепіано,	
розмовляє…	часто	говорить	вона	одна,	а	він	очима,	жестами	відпо-
відає	 їй.	Та	через	 своє	безсилля	дуже	нервує.	Ларису	Петрівну	не	
міг	зупинити	характер	Мержинського,	що	став	важким	під	впливом	
хвороби.	А	побутові	труднощі!	Багато	що	просто	вражає,	коли	дізна-
єшся	про	останні	місяці	цього	кохання.	Вона,	знаючи,	що	Сергій	до-
тепер	кохає	іншу	жінку,	біля	ліжка	хворого	пише	від	його	імені	лис-
ти	до	«суперниці».	Знаходить	в	собі	сили	сказати	матері:	«Не	буду,	
звичайно,	говорити	тобі,	що	начебто	мені	тепер	легко	жити.	Це	не-
правдою	було	б,	та	лише	нагадаю	тобі,	що	я	дуже	стійка,	отже	ж,	ти	
можеш	бути	впевнена,	що	мені	ніяка	небезпека	не	загрожує…»

Стомлена	безсонними	ночами,	абсолютно	забуваючи	про	себе,	
вона	відчуває,	що	внутрішні	сили	не	слабшають,	а,	навпаки,	міцні-
ють.	Прекрасні	очі	палають	вогнем	колосальної	сили,	вогнем,	дже-
рело	якого	—	вміння	співчувати,	осягати	чужий	біль	як	власний.

А	нещастя	насувалося	невідступно	і	невблаганно,	хвороба	про-
гресувала.	Надія	змінювалась	безвихіддю.	Молодий	30-річний	чо-
ловік	із	красивими	очима	тримав	на	грудях	хрест.	Біля	ліжка	—	
Євангеліє	—	в	останні	дні	життя	став	християнином.

Отримав	лист	від	коханої.	Губи	шепотіли	її	ім’я,	потемніле	від	
болю	лице	ледь	освітлювала	слабенька	посмішка.	Чим	вона	могла	
допомогти?	Як	затамувати	незагоєну	рану,	котру	лишає	на	все-все	
життя	нерозділене	кохання?	Були	б	такі	ліки	—	хай	навіть	добуті	
з	власного	серця	—	вона	віддала	б	 їх…	Тепер	їй	однаково…	Гірка	
чаша	випита	до	краплини.	Тепер	вона	звідала	все!	От,	виходить,	
задля	чого	 виривала	його	 з	 лапищ	смерті.	Щоб	 здобути	ще	один	
відчутний	удар…	Леся,	повторюючи	за	Мержинським,	пише	листа	
його	 коханій,	 і	 ніхто,	 і	 ніщо	не	 полегшить	прихованої	 розпуки	
між	рядками.	Цю	чашу	вона	випила	до	дна.

8	 січня	після	 одного	 з	 найтяжчих	нападів	 хвороби	 в	 самому	
«апогею	болю»,	як	зізнається	через	2	роки	в	листі	до	 I.	Франка,	
протягом	ночі	Леся	напише	драматичну	поему	«Одержима».

3	березня	1901	року	Мержинський	помирає.
Феноменальна	жінка,	вона	не	тільки	не	зламалася,	вона	пере-

плавила	своє	безмежне	горе	у	вогні	творчої	фантазії,	яка	допома-
гала	 їй	 створити	шедеври	 в	майбутньому.	 Геніальна	 велич	 духу	
дала	право	написати:	«Я	в	серці	маю	те,	що	не	вмирає…»	I	якось	
дивно	 після	цього	 слухати	 скарги	 наших	 сучасників	 на	 відсут-
ність	нетлінних	ідеалів.	Ніби	й	не	було	Лесі.	Та	треба	було	якось	
жити	 далі,	 треба	 було	 прихилити	 до	 когось	 свою	 зболену	 душу	
і	 зранене	 серце.	Тому	Леся	 згодом	 виходить	 заміж	 за	Климента	
Квітку,	закоханого	в	неї.

Особисте	життя	Лесі	Українки	як	відомої	й	неординарної	осо-
бистості	цікавило	багатьох.	Були	і	домисли,	і	вигадки.	Та	ми	—	не	
судді.
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Тестове завдання.
Укажіть	 рядок	 зі	 словами,	 пропущеними	 у	 висловлюванні		y
М.	Риль	ського.
«Коли	 треба	 було	 окреслити	 творчість	Лесі	Українки	 одним	

словом,	то	найвідповідніше	слово	було	б	—	…	.	Співець	героїчного	
вольового	начала	в	людині,	вона	одною	з	найвищих	чеснот	уважа-
ла	почуття	…,	вірність	…,	незламну	твердість	у	його	виконанні».

А	 робота	…	честі	…	честі;
Б	 відповідальність	…	ніжності	…	ніжності;
В	 боротьба	…	обов’язку	…	обов’язкові;
Г	 поезія	…	мужності	…	мужності.

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Леся	Українка	для	мене	…»
«Мене	вразило	…»
«Цікавою	мені	здалася	думка	…»

Vіі. доМашнє завдання

Знати	біографію	Лесі	Українки,	скласти	тези	або	хронологічну	
таблицю	за	підручником.

Урок № 48

Тема. Леся	Українка.	Неоромантизм	 як	 основа	 ес-
тетичної	 позиції	 поетеси.	Вірші	 «Contra	 spem	
spero!»,	«І	все-таки	до	тебе	думка	лине…»,	«І	ти	
колись	боролась,	мов	Ізраїль…».

Мета: допомогти	учням	зрозуміти	ідейно-філософську,	
естетичну	 позицію	 поетеси,	 глибину	 думки	
й	 красу	 її	 поезії;	 розвивати	 навички	 ідейно-
художнього	 аналізу	поезій,	 висловлення	влас-
них	суджень	про	них,	характеристики	образів	
ліричних	 героїв;	 виховувати	 оптимізм,	 стій-
кість	у	подоланні	життєвих	труднощів,	актив-
ну	громадянську	позицію.

обладнання: портрет	письменниці,	збірки	її	творів,	ілюстра-
ції	до	них,	аудіозаписи.

Теорія літератури: символічні,	романтичні	образи	в	поезії,	прийом	
контрасту,	громадянська	лірика.
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Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Вся	ти	—	трепет,	вогонь,	ідея,	
Вся	ти	—	вірна	єдина	струна,	
І	хто	знає	співця	Антея,	
Той	тебе	у	ньому	пізна.	
Ти	себе	Українкою	звала,—	
І	чи	краще	знайду	ім’я	
Тій,	що	радістю	в	муках	сіяла,	
Як	отчизна	—	твоя	і	моя,—

писав	М.	Рильський	про	видатну	поетесу.	Ще	пристрастніше	від-
гукувався	про	неї	 відомий	літературознавець	Євген	Ненадкевич,	
який	сам,	до	речі,	постраждав	«за	ідею»,	був	репресований:	«Жит-
тя	Лесі	Українки	і	творчий	поетичний	її	спадок	—	то	її	заповіт,	її	
імперативний	наказ	потомній	українській	жінці;	то	є	велике	мо-
ральне	зобов’язання,	яке	владно	поклала	на	неї	письменниця	за	те	
пізнання	людської,	і	найперше	жіночої,	душі,	розкритої	її	твора-
ми,	за	ту	естетичну	віху,	що	її	збуджують	і	збуджуватимуть	вони,	
“доки	сонце	сяє”.	Не	тільки	пізнати,	не	тільки	естетично	спогля-
дати,	 а	перетворити	 її	 сильне,	 сміле,	 гаряче	 слово	 в	меч,	щоб	не	
краще,	ніж	він	діяв	у	хворих	руках	Лесі	Українки,	він	послужив	
її	 тим	дочкам,	що	вкупі	 зі	 своїми	братами	 і	 батьками	відвоюють	
батьківщину,	відбудують	“зруйновану	околицю	Єрусалима”	і	при	
світлі	волі	зростять	гаї,	подібні	до	Едему,	де	серед	розквітлої	знову	
національної	культури	творитимуть	нове	життя	українські	люди,	
такі,	якою	була	Леся	Українка».

Про	громадянську	й	світоглядну	поезію	поетеси	ви	дізнаєтесь	
на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. робота в парах.
(Розповідь	про	Лесю	Українку,	доповнення	та	уточнення.)

2. Складання «психологічного портрету» Лесі українки.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
Для	 поезії	Лесі	Українки	 визначальним	 є	 неоромантичний	

світогляд,	 у	центрі	якого	—	людина,	 її	 творчі	 здібності,	 вольова		



218

основа,	 активність	 не	 лише	 у	 творчій,	 а	 й	 у	 суспільній	 сфері,	
утвердження	свободи	суверенної	особистості.	Не	менш	важливим	
для	неоромантизму	є	принцип	гармонії	ідеалу	й	дійсності,	наголос	
на	«пориванні	особистості	до	вищих	ідеалів	життя».	Краса	приро-
ди	(образи	гірських	вершин,	зоряного	неба)	символізує	поривання	
до	ідеалу.	Любов	(насамперед	до	рідного	краю	та	породжене	духо-
вною	спільністю	інтимне	почуття)	—	духовна	цінність	особистос-
ті,	її	пам’ять	і	духовний	досвід.

Вольову	основу	Леся	Українка	розуміє	як	прагнення	до	твор-
чості,	активну	життєву	позицію,	громадську	діяльність	людини.	
Тому	 в	центрі	 її	 поезії	—	образ	 сильної	 вольової	 людини,	 борця	
в	широкому	розумінні	цього	слова.	Через	прагнення	до	творчості,	
дії,	 боротьби	 розкривається	неоромантична	життєствердна	 ідея	
гармонії	духовних	поривань	людини	і	її	реального	життя.	Їм	про-
тиставляються	пасивність,	 розпач,	 зневіра,	 осуджується	рабська	
психологія	 примирення	 з	 підневільним	 становищем.	На	 пере-
конання	Лесі	Українки,	 основоположними	 для	 неоромантизму	
є	принцип	«гармонії	ідеалу	з	життєвою	правдою»,	а	також	емоцій-
на	виразність.

Отже,	 подивимось,	 як	 принципи	 неоромантизму	 втілилися	
в	поезіях	Лесі	Українки.

2. Виразне читання.

(Учитель,	а	потім	і	учні	виразно	читають	вірш	«Contra	spem	
spero!»;	 прослуховуються	 аудіозаписи	 декламацій	 поезії	 артис-
тами.)

3. колективна робота.

(Словникова	робота,	пояснення	значення	назви,	обмін	перши-
ми	враженнями.)

4. коментар учителя.

Вірш	«Contra	 spem	 spero!»	 написаний	дев’ятнадцатилітньою	
дівчиною	(2	травня	1890	року),	але	його	сміливо	можна	взяти	за	
епіграф	до	всієї	творчості	поетеси.	У	цей	час	Леся	Українка	тяжко	
хворіла,	страждала	від	болю	й	палко	хотіла	вирватися	з	лещат	не-
дуги.

За	жанровими	ознаками	вірш	належить	до	медитативної	ліри-
ки,	 в	ньому	 глибокі	роздуми	поєднуються	 з	мистецьки	доверше-
ною	формою.

У	перших	двох	строфах	поетично	формулюється	тема,	окрес-
люється	індивідуальність	та	настрій	ліричної	героїні	—	дівчини,	
що	страждає	від	недуги	й	шукає	шляхів	опору	їй.

Сумні	думки	героїні	асоціюються	з	осінніми	хмарами	й	проти-
ставляються	«весні	золотій»,	яка	буяє	в	цей	час.
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Друга	 строфа	протистоїть	першій,	 бо	 героїня	 виражає	 актив-
ний	протест	(«крізь	сльози	сміятись,	Серед	лиха	співати	пісні,	Без	
надії	таки	сподіватись»)	—	жити	всупереч	тяжким,	болючим	об-
ставинам.	Строфи	вірша	об’єднані	прийомом	градації	 (кожна	на-
ступна	посилює	зміст	попередньої).	Єдина	відповідь	на	поставлені	
питання	у	Лесі	Українки	така:	не	піддаватися	розпачу,	сльозам,	
не	потурати	настрою	пасивності,	туги,	а	проявляти	рішучість,	на-
полегливість,	волю,	максимум	зібраності	всіх	сил	та	резервів	жит-
тя.	Але	вона	була	поетом	і	цю	думку	висловила	не	публіцистично,	
а	у	формі	яскравих	поетичних	образів,	що	вражають	читача	асо-
ціативністю,	потужним	 естетичним	 втіленням.	Особисте	життя	
поетеси	викликало	асоціацію	із	«вбогим	сумним	перелогом»	(по-
лем),	«корою	льодовою,	міцною».	Ці	художні	образи	—	символи	
перешкод	на	її	життєвому	шляху.

Остання	строфа	завершує	розгортання	теми	 і	підсумовує	дра-
матичні	роздуми:	так	чи	ні,	бути	чи	не	бути.	Вона	з	певною	варіа-
цією	повторює	другу	строфу,	внаслідок	чого	створюється	кільцеве	
обрамлення,	яке	увиразнює	головну	думку	твору.	І	якщо	спочатку	
висловлюється	 бажання	 «Хочу	 крізь	 сльози	 сміятись»,	 «Жити	
хочу!»,	 «Геть	 думи	 сумні!»,	 то	 в	 кінці	 звучить	 оптимістично-
ствердне:	 «Так!	Я	 буду	крізь	 сльози	 сміятись,	…	Буду	жити!	—	
Геть	думи	сумні!»

Цей	вірш	захоплював	тогочасну	молодь,	яка	вважала	його	ви-
явом	 громадянської	позиції	 автора;	 своєю	 силою	та	поетичністю	
він	захоплює	й	наших	сучасників.

5. Завдання учням.

—	 Визначте	 віршовий	 розмір	 поезії	 «Contra	 spem	 spero!».	
(Трьохстопний	анапест.)

6. Виразне читання.

(Учні	виразно	читають	вірш	Лесі	Українки	«І	все-таки	до	тебе	
думка	лине…».)

7. Словникова робота, обмін першими враженнями.

8. робота над ідейно-художнім аналізом вірша.

К о м е н т а р 	 у ч и т е л я.	 Поезія	 «І	 все-таки	 до	 тебе	 думка	
лине…»	виявляє	характерну	рису	громадянської	лірики	Лесі	Укра-
їнки	—	контраст	сліз	і	дії,	активності.	Ідейною	основою	твору	є	за-
перечення	сліз,	вдаючись	до	яких	неможливо	подолати	суспільне	
зло	й	допомогти	рідному	краєві,	і	ствердження	необхідності	рішу-
чих	 дій,	 а	 також	 глибоке	патріотичне	почуття	ліричної	 героїні,	
котра	вболіває	за	поневолену	батьківщину.	Віршеві	властива	афо-
ристичність.	 Інтонацію	 роздуму	 відтворює	 ритм	п’ятистопного	
ямбу	(спробуйте	це	підтвердити).



220

9. Виразне читання.
(Учні	 виразно	читають	вірш	«І	 ти	колись	боролась,	мов	 Ізра-

їль…».)

10. Словникова робота, обмін першими враженнями.
К ом е н т а р 	 у ч и т е л я.	Цей	вірш	довгий	час	не	був	відомий	

широкому	колу	читачів,	не	друкувався.	Він	є	одним	із	найяскраві-
ших	зразків	громадянської	лірики	Лесі	Українки	початку	ХХ	ст.	
У	творі	присутні	біблійні	мотиви	й	образи	як	засіб	алегоричного	
відображення	історії	України:	визвольної	війни	під	керівництвом	
Б.	Хмельницького,	національного	гноблення	з	боку	царизму.	До-
слідники	відзначають,	що	в	поезії	об’єднані	мотиви	єгипетського	
і	вавилонського	полонів,	які	є	символом	страждання	гнобленої	на-
ції.	Кінцева	частина	твору	побудована	як	роздум,	як	осмислення	
причин	підневільного	становища	України	і	пошук	шляхів	націо-
нального	визволення.

Композиційно	 вірш	 відзначається	 широким	 використан-
ням	риторичних	прийомів	 (риторичних	питальних	 та	 окличних	
речень,	 звертань).	 Інтонацію	 роздуму	 відтворює	 неримований	
п’ятистопний	ямб,	який	є	органічною	віршовою	формою	для	інте-
лектуалізованої	творчості	поетеси.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Визначте	риси	поетичної	творчості	Лесі	Українки	за	вивчени-	y
ми	віршами.

інтелектуальна афористична емоційна стоїчна

Поезія лесі Українки

громадянськи	активна філософська патріотична лірична	і	т.	ін.

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«З	поезій	Лесі	Українки	мене	найбільше	вразила	…»
«Для	сучасних	читачів	…»
«Я	отримав	(отримала)	естетичне	задоволення	від	…»

Vіі. доМашнє завдання

Вміти	виразно	читати,	аналізувати	поезії	Лесі	Українки;	вірш	
«Contra	spem	spero!»	вивчити	напам’ять.
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Урок № 49

Тема. Леся	Українка.	Пейзажна	 та	 інтимна	лірика.	
Вірші	«Хвиля»,	«Стояла	я	 і	 слухала	 весну…»,	
«Все-все	покинуть,	до	тебе	полинуть…»,	«Уста	
говорять:	“Він	навіки	згинув!..”».

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст,	 естетичну	 довершеність	 віршів	 поете-
си;	 розвивати	пам’ять,	 навички	виразного	чи-
тання,	 аналізу	 віршів,	 висловлення	 про	 них	
власної	думки;	виховувати	усвідомлення	того,	
що	кохання	—	життєствердне	почуття,	творча	
сила,	яка	стимулює	духовне	піднесення,	збага-
чення,	розквіт	людини.

обладнання: портрет	 письменниці,	 видання	 її	 творів,	 ілю-
страції	до	них;	морські	пейзажі;	аудіозаписи.

Теорія літератури: пейзажна,	інтимна	лірика.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«У	вічному	устремлінні	до	світла,	у	вічному	горінні	народжу-

валась	 її	 лірика…	Неприкрашений,	 непідроблений	 голос	 серця,	
по	суті,	є	щось	більше,	ніж	звичайна	“лірична	поезія”,—	є	те,	що	
хорошим	 словом	 узивалось	колись	 “людський	 документ”.	В	 не-
прикрашеній,	 неретушованій	 справжності	 почуття,	 одягненого	
в	несилувану	і	адекватну	форму	словесну,	і	міститься	весь	секрет	
того	 хвилювання,	 яке	 незмінно	 переживаєш,	 читаючи	 поезію	
Лесі	Українки»,—	писав	 відомий	 літературознавець,	 поет,	 теж	
прихильник	неоромантизму	Микола	Зеров.	І	наводив	такі	рядки,	
що,	на	його	 думку,	 є	 яскравим	 зразком	поєднання	пейзажної	 та	
інтимної	лірики:

То	була	тиха	ніч-чарівниця,	
Покривалом	спокійним,	широким	
Простелилась	вона	над	селом,	
Прокидалась	край	неба	зірниця,	
Мов	над	озером	тихим,	глибоким,	
Лебідь	сплескував	білим	крилом.

Прилучімося	й	ми	до	високої	поезії,	почуттів,	що	дають	і	нам	
наснагу	до	життя,	приносять	естетичне	задоволення.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. робота в парах.

Повторення	вірша	напам’ять.

2. Виразне читання.

Розповідь	 вірша	Лесі	Українки	 «Contra	 spem	 spero!»	 напа-
м’ять.

(Можна	провести	конкурс	на	кращого	читача.)

3. ідейно-художній аналіз віршів.

(Аналізуються	вірші	«І	все-таки	до	тебе	думка	лине…»,	«І	ти	
колись	 боролась,	мов	 Ізраїль…»	 одним	 зі	 способів	 (пообразний,	
проблемний,	за	автором	чи	традиційний).)

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Виразне читання.

(Учитель	виразно	читає	поезію	Лесі	Українки	«Хвиля».)

2. Словникова робота, обмін першими враженнями.

3. Евристична бесіда.

—	 До	якого	виду	лірики	належить	ця	поезія?	(Пейзажної.)
—	 Який	персоніфікований	образ	є	у	вірші?	 (Природи,	хвилі,	

моря.)
—	 Які	контрасти	трапляються	у	творі?	(Хвиля	ясна	—	хвиля	

каламутна	та	ін.)
—	 Яку	алегоричну	картину	можна	уявити,	читаючи	цей	вірш?	

(Дня	і	ночі,	горя	й	радості,	покори,	рабства	і	свободи;	самого	життя.)
—	 Які	рядки	викликали	у	вас	почуття	естетичного	задоволен-

ня	від	поетичної	довершеності?

4. коментар учителя.

У	вірші	Лесі	Українки	«Хвилі»	виявилося	ритмомелодійне	но-
ваторство	поетеси	—	динамічне	багатоваріантне	поєднання	корот-
ких	 і	 довгих	рядків	 різностопного	хорея.	Леся	Українка	 однією	
з	перших	в	 українській	поезії	 використала	 інтонаційно	 гнучкий	
нерівноскладовий	вірш.	Звукову	форму	твору	увиразнюють	також	
асонанси	та	алітерації.

5. Виразне читання.

(Учитель	виразно	читає	вірш	Лесі	Українки	«Стояла	я	і	слуха-
ла	весну…».)

6. Словникова робота, обмін враженнями.
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7. коментар учителя.

Структурним	центром	вірша	є	символ	весни	(любов,	молодість,	
надія).	 Особливість	 поезії	 полягає	 в	 наскрізній	 персоніфікації	
образу	природи,	 тому	лірична	 героїня	«слухала	 весну»,	 весна	 їй	
«багато	говорила…,	співала	пісню…,	таємно-тихо	шепотіла.	Один	
мотив	указує	на	романсову	композицію.	Пісенна	інтонація	відтво-
рена	в	п’ятистопному	ямбові.

8. Прослуховування аудіозапису.
(Прослуховується	 аудіозапис	 вірша	«Стояла	я	 і	 слухала	 вес-

ну…»,	покладеного	на	музику.)

9. Слово вчителя.
Інтимна	 лірика	Лесі	 Українки	 своєрідна,	 навіть	 віддалено	

ніким	не	повторена	 в	мотивах	 і	 образах,	ніколи	не	 друкована	 за	
життя	поетеси.	Вона	є	виразом	найболючішої,	найпрекраснішої,	
найшляхетнішої	часточки	жіночої	душі.	Стосунки	поетеси	із	Сер-
гієм	Мержинським	—	це	 історія	 взаємної	 приязні,	 товариської	
підтримки,	 вірної	 дружби,	 душевного	 єднання	 і…	 кохання	 без	
відповіді,	 нездійснених	мрій,	 вічної	 розлуки,	 гіркої	 самотності.	
Це	 було	щось	 вище	 за	щасливу	 земну	 любов.	Під	 враженнями	
почуттів	 з’явилися	 вірш	 у	 прозі	 «Твої	 листи	 завжди	 пахнуть	
зов’ялими	 трояндами»,	 поезії	 «Все-все	 покинуть,	 до	 тебе	 поли-
нуть…»,	«Уста	говорять:	“Він	навіки	згинув!..”».

10. Виразне читання поезій, прослуховування аудіозаписів.

11. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

12. Міні-диспут.
«Що	краще	—	коли	кохаєш	ти	чи	коли	кохають	тебе?»

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мене	вразило	…»
«Мені	сподобалося	…»
«Я	відкрив	(відкрила)	для	себе	…»
«Поезія,	виявляється,	…»

Vі. доМашнє завдання

Навчитися	виразно	читати,	аналізувати	поезії,	висловлювати	
про	них	власну	думку.

індивідуальне завдання. Підготувати	повідомлення	про	міфо-
логічних	істот.
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Урок № 50

Тема. Леся	Українка.	Драма-феєрія	 «Лісова	пісня».	
Фольклорно-міфологічна	основа	сюжету.

Мета: допомогти	 учням	 усвідомити	 ідейно-художні	
й	жанрові	особливості	твору	письменниці;	роз-
вивати	навички	сприйняття	віршованих	драма-
тичних	 творів,	 їх	коментування,	 висловлення	
власної	 думки	щодо	прочитаного;	 виховувати	
розуміння	 того,	що	 любов	 «слова	 у	 вірші»	—	
могутній	 засіб	 впливу	на	 духовність,	 інтелект	
людини.

обладнання: портрет	письменниці,	видання	твору,	 ілюстра-
ції	до	нього;	аудіозаписи.

Теорія літератури: драма-феєрія.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Коли	засумуєш	за	рідними,	напиши	їм	чи	подзвони.	Коли	на	

душі	радісно	—	поділися	з	друзями.	А	захотілося	побачити	рідну	
домівку,	край	дитинства	—	неодмінно	відвідай	їх.

Лесі	Українці	 через	 хворобу	 доводилося	часто	 виїжджати	 за	
кордон,	далеко	від	улюбленого	Полісся.	Її	сум	вилився	в	чудовий	
твір	«Лісова	пісня»	—	привіт	рідній	землі.

У	листі	до	матері	Леся	писала:	«Успіх	“Лісової	пісні”	серед	вас	
вважаю	за	великий	тріумф	собі,	тим	більше,	що	його	не	сподівала-
ся	чогось…	А	я	таки	сама	“неравнодушна”	до	сеї	речі,	бо	вона	дала	
мені	 стільки	 дорогих	хвилин	 екстазу,	 як	мало	 яка	 інша…	Мені	
здається,	що	я	просто	згадала	наші	ліси	та	затужила	за	ними.	А	то	
ще	й	здавна	тую	Мавку	“в	душі	держала”,	ще	аж	із	того	часу,	як	ти	
в	Жобориці	мені	щось	про	мавок	розказувала,	як	ми	йшли	якимсь	
лісом	 з	маленькими,	 але	 дуже	рясними	деревами.	Потім	я	 в	Ко-
лодяжному	 в	місячну	ніч	 бігала	 самотою	в	 ліс	 (ви	 того	ніхто	не	
знали)	і	там	ждала,	щоб	мені	привиділася	Мавка.	І	над	Нечимним	
вона	мені	мріла,	як	ми	там	ночували	—	пам’ятаєш?	У	дядька	Лева	
Скулинського…	Видно,	 вже	 треба	 було	мені	 її	 колись	написати,	
а	тепер	прийшов	“слушний”	час	—	я	й	сама	не	збагну	чому.	Зчару-
вав	мене	сей	образ	на	весь	вік».

Що	ж	це	за	твір,	що	за	образ,	який	привів	у	захват	саму	автор-
ку	(згадайте	її	самокритичність),—	дізнаємося	на	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.

1)	 Виразно	прочитайте	поезії	Лесі	Українки	пейзажної	та	ін-
тимної	лірики,	висловіть	власні	враження	про	них.

2)	 Поєднайте	приклади	художніх	 засобів	 із	 вивчених	 творів	
поетеси	з	їх	назвами.

Весна	мені	багато	говорила анафора

Хвиля	смутна порівняння

(вал)	білий,	смілий,	срібний,	дрібний інверсія

Покірна,	мов	рабиня риторичне	питання

Чи	вона	йде	до	дна? епітети

Сором	сліз,	що	ллються	від	безсилля метафора

Буду	сіять…	Буду	сіять… афоризм

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.

Дехто	 сприймає	«Лісову	пісню»	Лесі	Українки	як	казку	для	
дітей	 чи	 для	 дорослих,	 проте	 це	 не	 казка,	 а	 драма-феєрія,	 бо	
твір	містить	не	прямолінійне	протиставлення	добра	і	зла,	а	дуже	
своєрідне,	 непросте	 художнє	 відображення	 складних	 проблем	
людського	 буття.	 У	 п’єсі	 оригінально	 поєдналися	 різні	 вікові	
враження	людини:	легенди	 і	природа	Волині,	які	 запали	в	душу	
маленької	Лариси	Косач,	і	світова	культура,	та	власний	життєвий	
досвід	зрілого	драматурга	Лесі	Українки.	Поєднані	в	цьому	творі	
й	різні	виміри	осмислення	світу	й	себе	в	ньому	людством,	зокрема	
українським	народом:	стародавня	міфологія	і	філософська	думка	
початку	ХХ	ст.

Паралелями	до	 історії	кохання	є	сезонні	зміни	в	природі,	від	
ранньої	весни	до	завірюхи	взимку,	і	музика	—	спів	сопілки.	При-
рода	 відображає	 емоційний	 стан	 героїв:	 її	 розквіт	 і	 завмирання	
віддзеркалюють	щасливий	 злет	 почуттів	 і	 їхнє	 згасання,	 тугу	
Мавки.	 Зміна	пір	 року	 є	 виразом	філософської	 ідеї	 повторення,	
минущого	 і	 водночас	вічного	в	житті.	Музика	є	також	не	тільки	
супроводом	подій,	а	й	символом	у	п’єсі.	З	гри	Лукаша	на	сопілці	
починається	кохання,	з	нею	й	закінчується.	Спів	сопілки	—	це	не	
тільки	образ	краси	душі,	кохання,	це	ще	й	узагальнений	символ	
мистецтва.

(За Г. Токмань)
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2. Словникова робота.

Щойно	 прозвучав	 термін	 драма-феєрія.	Що	 таке	 драма,	 ви	
знаєте	—	у	широкому	розумінні	—	один	із	трьох	родів	художньої	
літератури	 (поряд	 з	 епосом	 та	 лірикою),	 у	 якому	 явища	життя	
розкриваються	через	самовиявлення	дійових	осіб,	їхні	вчинки	та	
розмови.	Драматичні	 твори	призначені	для	 сценічного	втілення.	
У	більш	вузькому	значенні	—	жанр	драматургії,	проміжний	між	
трагедією	та	комедією,	що	відповідає	самому	змісту	життя,	в	яко-
му	завжди	співіснують	трагічне	й	комічне.

Феєрія	 (від	фр.	 fee	—	фея,	 чарівниця)	—	 театралізована	по-
станова,	 яка	 побудована	 на	 фантастично-казковому	 матеріалі	
й	 передбачає	 використання	 розкішних	 костюмів	 та	 декорацій,	
різноманітних	засобів	створення	зовнішнього	ефекту.

3. робота з текстом.

(Ознайомлення	з	дійовими	особами	драми-феєрії.)
Як	бачимо,	тут	є	і	персонажі-люди,	і	міфологічні	істоти;	пізні-

ше	з’ясуймо	й	образи-символи.

4. Повідомлення учнів.

(Учні	розповідають	про	міфологічних	істот	за	народними	уяв-
леннями	та	зображених	Лесею	Українкою.)

мавка.	У	тлумачному	словнику	української	мови	(ТСУМ)	чи-
таємо:	1.	Казкова	лісова	істота.	2.	(рідко)	Те	саме,	що	русалка;	во-
дяна	німфа.	Подібне	тлумачення	знаходимо	і	в	енциклопедичному	
словнику:	«Мавка	—	це	казкова	лісова	істота;	русалка».

На	думку	О.	Потебні,	мавки	—	душі	нехрещених	дітей.	У	ро-
сійській	мові	мавка	—	це	(за	забобонним	уявленням)	душа	дівчи-
ни,	що	померла	до	хрещення.	Етимологію	цього	слова	М.	Фасмер	
виводить	 з	 видозміненої	 деетимологізованої	форми	навка	 «мав-
ка»,	 зближеної	 з	 основами	малий	 (мавкати),	 «нявкати»	 та	 ін.	
Можливо,	що	це	пояснення	має	певний	сенс,	якщо	уявити,	що	Ле-
сина	Мавка	по-дитячому	наївна,	нерішуча	в	діях,	не	вміє	боротися	
за	своє	щастя	й	кохання.

Найвдаліше	тлумачення	значення	цієї	міфічної	істоти,	на	наш	
погляд,	знаходимо	в	словнику	Б.	Грінченка,	де	зазначено:	«Мавка	
(навка)	—	дитя	жіночої	статі,	яке	вмирало	нехрещеним	і	перетво-
рювалося	в	русалку».	У	«Лісовій	пісні»	ця	міфічна	істота	виступає	
в	ролі	лісової	русалки,	яку	поетеса	називає	Мавка.

русалка.	 За	 народними	повір’ями,	 це	 казкова	 водяна	 істота	
в	образі	гарної	і	вродливої	дівчини,	з	довгими	розпущеними	коса-
ми	й	риб’ячим	хвостом;	водяна	німфа.	Лісова	русалка	—	те	саме,	
що	мавка.

Етимологічний	словник	російської	мови	(ЭСРЯ)	слово	русалка	
вважає	похідним	від	давньоруського	«русалия»	—	«язичеське	свя-



227

то	весни»,	«неділя	святих	отців	перед	Трійцею»,	«ігрища	в	це	свя-
то».	Хоч	дехто	з	науковців	вважає,	що	спочатку	русалія	означало	
«свято	роз»,	а	ще	інші	пов’язують	його	зі	словом	«русло».	У	драмі-
феєрії	Русалка	не	ототожнюється	з	Мавкою.	Крім	того,	є	Русалка	
Водяна	 і	 Русалка	Польова.	А	 ось	 як	 змальовано	 образ	Русалки	
Водяної:	«Русалка	випливає	і	знадливо	всміхається,	радісно	скла-
даючи	долоні.	На	ній	два	вінки	—	один	більший,	зелений,	другий	
маленький,	як	коронка,	перловий,	з-під	нього	спадає	серпанок».	
А	 тепер	порівняймо	Русалку	Польову:	 «З	жита	 раптом	 виринає	
Русалка	Польова;	зелена	одіж	на	їй	просвічує	де-не-де	крізь	плащ	
золотого	волосся,	що	вкриває	всю	її	невеличку	постать;	на	голові	
синій	вінок	з	волошок,	у	волоссі	заплутались	рожеві	квіти	з	куко-
лю,	 ромен,	 березка».	Водяна	Русалка	пильнує	 водяні	 простори,	
а	Польова	—	 все	 польове	 багатство.	Бувають	 не	 тільки	 водяні,	
а	й	лісові,	польові,	гірські	та	інші	русалки.

Водяник.	За	народними	переказами,	це	злий	дух	(зображуваний	
у	фольклорі	як	дід	 із	 сивою	бородою),	що	живе	 в	 річках,	 озерах	
і	болотах	і	завдає	людям	нещастя,	злидні	тощо.	У	«Лісовій	пісні»	
Леся	Українка	 змальовує	цей	образ	 так:	«Виринає	посеред	озера.	
Він	древній,	 сивий	дід,	 довге	 волосся	 і	 довга	 біла	 борода	 всуміш	
з	баговинням	звисають	аж	по	пояс.	Шати	на	ньому	—	барви	мулу,	
на	голові	корона	із	скойок.	Голос	глухий,	але	дужий».	За	характе-
ром	 і	діями	Лесин	Водяник	швидше	нагадує	домовика	—	охорон-
ця	домівки	й	майна.	А	Водяник	—	це	володар	водяного	царства.	
У	«Лісовій	пісні»	він	добрий.	Русалка	називає	його	татом,	татусем.	
А	звертаючись	до	Русалки,	Водяник	говорить:	«Ну,	розчеши,	я	сам	
люблю	порядок…	Ти	поправ	латаття,	щоб	рівненько	розстелилось,	
та	килим	з	ряски	позшивай	гарненько,	що	той	порвав	пройдисвіт».	
Якщо	потрібно,	 він	може	присоромити.	Наприклад,	 роблячи	 за-
уваження	Русалці,	він	говорить:	«Стидайся,	дочко!	Водяній	царівні	
танки	 заводити	 з	чужинцем!»	На	що	вона	йому	відповідає:	«Він,	
батьку,	не	чужий.	Ти	не	пізнав?	Се	ж	“Той,	що	греблі	рве!”».

лісовик.	 Це	 також	міфічна	 істота,	 яка,	 за	 уявленнями	 ба-
гатьох	 народів,	жила	 в	 лісі.	 Різні	 народи	 уявляли	 лісовика	 по-
різному.	Наприклад,	слов’яни	вірили,	що	в	кожному	лісі	був	свій	
лісовик,	від	якого	залежала	вдача	чи	невдача	на	полюванні.	Іноді	
Лісовик	виступає	в	образі	дідуся	не	із	сивою,	а	із	зеленою	бородою:	
«Очі	 (молодого	хлопця)	 світилися	 таким	 тихим,	 таким	мрійним	
світом,	неначе	вони	ще	й	теперечки	бачили	лісовиків	з	зеленими	
бородами»	(I.	Нечуй-Левицький).

У	«Лісовій	пісні»	Лісовик	—	це	малий	бородатий	дідок,	меткий	
рухами,	поважний	обличчям;	у	 брунатному	вбранні	 барвів	кори,	
у	волохатій	шапці	з	куниці.	Звертаючись	до	Русалки,	він	говорить:	
«Ось	тута	мають	хижу	будувати,—	я	й	то	не	бороню,	аби	не	брали	
сирого	дерева».	Цю	заповідь	Лісовика	знають	усі	лісові	істоти.
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Потерча (Потерчата).	За	народними	віруваннями,	потерча	—	
це	дитина,	яка	вмерла	нехрещеною.	Іноді	потерчат	ототожнюють	
з	русалками.	Лесині	Потерчата	—	це	двоє	маленьких	бліденьких	
діток	 у	 біленьких	 сорочечках,	 які	 виринають	 з-поміж	латаття.	
Русалка	притуляє	Потерчат	до	себе	і,	показуючи	вдалечінь	на	білу	
постать	Лукаша,	що	мріє	в	мороці	поміж	кущами,	шепоче:	«Ди-
віться,	он	отой,	що	там	блукає,	такий,	як	батько	ваш,	що	вас	по-
кинув,	що	вашу	ненечку	занапастив.	Йому	не	треба	жити».	Отож	
можна	зробити	висновок,	що	Потерчата	—	це	позашлюбні	малень-
кі	діти	 (байстрята),	які	вмирали	нехрещеними.	 Їхня	смерть	яко-
юсь	мірою	зменшувала	ганьбу	матері-покритки.

У	російській	мові	побутує	форма	потерчук.	Потерчук	—	це	ди-
тина,	яка	вмирала	не	своєю	смертю.	Етимологія	цього	слова,	на	наш	
погляд,	досить	прозора.	Потерча	(рос.	потерчук),	очевидно,	мож-
на	пов’язати	з	давньоруським	(по)терять,	українське	«втратити».

Перелесник. У	драмі-феєрії	це	гарний	хлопець	у	червоній	оде-
жі,	 з	 червонястим,	 буйно	розвіяним	волоссям,	 з	 чорними	брова-
ми	 і	 блискучими	очима.	У	словнику	Б.	Грінченка	зазначено,	що	
первинне	значення	цього	слова	—	«спокусник».	Так	у	народі	на-
зивали	біса	чи	чорта	у	вигляді	вогняного	змія	 (метеор),	що	літає	
до	жінок.	Перелесник,	улесливо	в’ючись	біля	Мавки,	говорить	їй:	
«Линьмо,	линьмо	в	 гори!	Там	мої	 сестриці,	 там	 гірські	 русалки,	
вільні	Літавиці,	 будуть	 танцювати	 коло	 по	 травиці,	 наче	 блис-
кавиці».	 Слово	Перелесник	 утворилося	 від	 словотвірної	 основи	
перелесн(ий)	за	допомогою	суфікса	-ик-,	що,	у	свою	чергу,	спорід-
нене	з	давньоруським	«льстить».

літавиця —	це	казкова	жіноча	істота,	яка	спокушує	молодих	
чоловіків,	 а	літавець —	метеор,	 якого	народ	 уявляє	як	нечисту	
силу,	що	літає	у	вигляді	вогняного	змія.	Літавець	і	Літавиця	спо-
ріднені	зі	словом	«літати».

куць.	У	ТСУМ	зазначено,	що	куць	…	куць	—	це	розділовий	спо-
лучник	(діал.),	або	…	або.	А	в	словнику	Б.	Грінченка	куць	—	вигук.

Прекрасно	 знаючи	 українську	 міфологію,	 Леся	 Українка	
в	 «Лісовій	пісні»	пише:	«З-за	купини	вискакує	Куць,	молодень-
кий	 чортик-панич».	Відомо,	що	на	Волині	 та	 в	 інших	 західних	
регіонах	України	на	 слова	біс, чорт	 накладалося	своєрідне	табу,	
тому	їх	замінювали	евфемізмами:	нечиста	сила,	дідько,	куць	та	ін.

Назва	міфічної	 істоти	Куць	утворилася	 від	 словотвірної	при-
кметникової	 основи	куц(ий)	 «короткий»	 безафіксним	 способом	
словотворення	(аналогічно	синій — синь,	юний — юнь	тощо).

«той, що греблі рве» —	це	міфічна	істота.	Ось	як	він	з’являється	
в	 драмі:	 «В	лісі	щось	 загомоніло,	 струмок	 зашумував,	 забринів,	
і	вкупі	з	його	водами	з	лісу	вибіг	«Той,	що	греблі	рве»	—	молодий,	
дуже	 білявий,	 синьоокий,	 з	 буйними	 і	 разом	плавкими	рухами;	
одежа	на	йому	міниться	барвами,	від	каламутно-жовтої	до	ясно-
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блакитної,	 і	 поблискує	 гострими	 золотистими	 іскрами.	Кинув-
шися	з	потоку	в	озеро,	він	починає	кружляти	по	плесі,	хвилюючи	
його	 сонну	 воду;	 туман	 розбігається,	 вода	 синішає».	 «Той,	що	
греблі	рве»	—	це	евфемізм	до	слів	чорт, біс.

Злидні.	У	ТСУМ	зазначено:	«Злидні	—	це	матеріальні	нестат-
ки,	 бідність,	 але	 у	фразеологічних	 зворотах,	наприклад:	 “Бодай	
же	 вас	 злидні	 побили	 (посіли,	 обсіли)”	—	побажання	нещастя,	
бідності;	прокляття:	“Бодай	же	вас,	цокотухи,	Та	злидні	побили”	
(Т.	Шевченко)».

У	драмі-феєрії	Злидні	виступають	як	міфічні	 завжди	голодні	
істоти.	Шкодять	 вони	лише	 злим	людям.	Злидні	 тільки	й	 чека-
ють,	щоб	 їх	покликали.	Підкоряються	 вони	Куцю.	Звертаючись	
до	Злиднів,	Куць	пошепки	говорить	їм:	«А	бачите	—	прокинулась.	
Ось	хутко	покличе	вас.	Тепер	посидьте	тихо,	а	то	ще	заклене	стара	
вас	так,	що	й	в	землю	ввійдете,—	вона	се	вміє».

Злидні	—	це	складне	слово,	яке	утворилося	від	прикметника	
злий	та	іменника	день.	Паралельно	зі	словом	злидні	існує	і	злигод-
ні,	 яке	 утворилося	 від	прикметника	злигодній	 «злиденний»,	що	
виник	на	базі	словосполучення	зълы(и)	годъ	«поганий	час	(рік)».

5. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів прологу.

6. обмін враженнями, словникова робота за питаннями учнів.
(Звернути	увагу	на	естетичне	сприйняття,	мову	твору,	худож-

ню	майстерність	авторки.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Творче завдання.
Змалюйте	«асоціативний	кущ»,	який	би	пояснював	назву	тво-	y
ру	Лесі	Українки.

казкове

могутнє
таємниче

красиве

«Лісова	пісня»

вічне
ніжне

поетичне

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мене	вразило	…»
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«Мені	цікаво,	чи	знайдемо	ми,	сучасні	читачі,	у	творі	…»
«Добре	було	б	…»

Vіі. доМашнє завдання

Прочитати	І	і	ІІ	дії	драми-феєрії	«Лісова	пісня»,	вміти	перека-
зувати,	виділяти	головні	епізоди,	коментувати	й	оцінювати	їх.

індивідуальне завдання.	Підготувати	повідомлення	про	вовку-
лак	(за	народними	уявленнями).

Урок № 51
Тема. Леся	Українка.	«Лісова	пісня».	Конфлікт	між	

буденним	 життям	 і	 високими	 пориваннями	
душі	особистості,	дійсністю	і	мрією.

Мета: допомогти	учням	з’ясувати	суть	конфлікту,	вті-
леного	в	художньому	творі,	розкрити	підтекст	
драми;	 розвивати	навички	 спостереження	над	
текстом,	виділення	головного	та	деталей,	ціліс-
ного	 сприйняття,	вміння	висловлювати	власні	
думки	 з	 приводу	прочитаного;	 виховувати	ро-
зуміння	переваг	високої	духовності	над	буден-
ністю,	естетичний	смак.

обладнання: портрет	письменниці,	видання	твору,	 ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: конфлікт,	образи-персонажі,	образи-символи.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«“Лісова	пісня”	—	це	 діамантовий	 вінець	Лесі	Українки»,—	

писав	М.	Рильський.
Можна	з	цим	погоджуватися	чи	ні,	безперечно	одне:	поетеса	по-

рушила	одну	з	вічних	проблем,	яка	хвилює	людство,—	конфлікт	
між	мрією	та	 дійсністю,	 волею	та	 духовним	рабством,	 високими	
пориваннями	душі	особистості	та	буденним	життям.	Як	письмен-
ниця	намагається	розв’язати	цю	проблему	ви	дізнаєтесь	на	сьогод-
нішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 клоуз-тести «Хто з героїв…»
1)	 …	не	дав	зрубати	старезного	дуба,	хоч	за	нього	пропонували	

великі	гроші?	(Дядько	Лев.)
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2)	 …	чудовим	співом	ніжної	сопілки	пробуджує	зі	сну	Мавку?	
(Лукаш.)

3)	 …	просить	Лукаша	не	 точити	 сік	 із	 берези,	 бо	 то	 її	 кров?	
(Мавка.)

4)	 …	лукава,	ніби	видра,	і	хижа,	наче	рись?	(Килина.)
5)	 …	поранила	серпом	навмисне	руку,	щоб	не	жати	жито	й	не	

шкодити	Русалці	Польовій?	(Мавка.)
6)	 …	в	драговині	цупкій	привик	одвіку	усе	живе	засмоктува-

ти?	(Водяник.)
7)	 …	прагне	все	живе	і	вільне	ввести	у	«твердиню	тьми	і	спо-

кою»?	(«Той,	що	в	скалі	сидить».)
8)	 …	застерігав	Мавку,	щоб	обминала	людські	стежки,	бо	на	

них	«раз	тільки	ступиш	—	і	пропала	воля».	(Лісовик.)
9)	 …	для	збагачення	нехтує	почуттями	Лукаша,	що	полюбив	

лісову	царівну.	(Мати	Лукаша.)
10)	…	залицяється	до	Мавки,	але	не	бачить	в	її	очах	торішнього	

кохання	й	кидає,	коли	з’являється	Марище?	(Перелесник.)
11)	…	захищає	Мавку	від	Лукашевої	матері,	просить	не	називати	

її	відьмою,	бо	відьми	живуть	у	селі,	а	не	в	лісі?	(Дядько	Лев.)
12)	…	після	зради	Лукаша	і	 її	зневіри	забирає	Мавку	до	себе?	

(Марище.)
(Оцінювання	відбувається	методом	взаємоперевірки.)

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів.
(Учитель	 ознайомлює	 з	 третьою	 дією	 драми-феєрії	 «Лісова	

пісня».)

2. Евристична бесіда.
—	 Чи	такого	фіналу	ви	очікували?	Чому?
—	 Які	нові	персонажі,	образи	з’являються	в	цій	дії?	Як	розу-

міти	їх	значення?	(Злидні,	Доля	та	ін.)
—	 Хто	такі	вовкулаки,	чому	Лісовик	перетворив	Лукаша	саме	

на	вовкулаку?

3. Повідомлення учня.
(Учень	розповідає	про	вовкулак	(за	народними	уявленнями).)
В	українській	міфології,	вовкулак	—	людина-перевертень,	що	

має	здатність	перевтілюватися	у	вовка.	Це	напівфантастична	істо-
та,	людина	у	вовчому	вигляді.	Вважалося,	що	вовкулаки	можуть	
бути	вродженими	та	оберненими.	Вроджені	—	це	ті	вовкулаки,	які	
народилися	під	певною	планетою.	Якщо	вагітна	жінка	зустрічала	
вовка,	 то	 у	 неї	 повинен	 був	народитися	 вовкулака.	Перетворені	
(обернені)	вовкулаки	—	істоти,	що	зазнають	більших	страждань,	
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ніж	вроджені.	Вони	живуть	у	барлогах,	бігають	у	лісах,	але	збері-
гають	людський	внутрішній	 світ.	У	вовкулаку	можна	було	обер-
нути	і	старого,	і	малого.	Повернутися	до	людської	подоби	обернені	
вовкулаки	могли	через	кілька	років.	Вроджені	ж	вовкулаки	все	
життя	проводили	в	 сім’ї	 як	 звичайні	люди,	 а	 вночі,	перетворив-
шись	на	 вовків,	 винищували	худобу.	Образ	 вовкулаки	 символі-
зував	 безсилля	людини	перед	 темними	надприродними	 силами,	
тугу	за	справжнім	людським	життям.	Це	також	один	із	багатьох	
образів,	 через	 який	народ	 застерігав	 людину	 від	 біди,	що	може	
на	неї	чекати.	Цей	образ	нагадував	про	необхідність	мати	у	своїй	
душі	Бога,	ніколи	про	нього	не	забувати,	не	грішити,	щоб	не	бути	
тяжко	покараним	за	зроблене	зло.

4. Продовження евристичної бесіди.
—	 Які	сцени,	на	ваш	погляд,	є	комічними?	Який	твір	вони	на-

гадують?	(Про	злидні,	сварки	Килини	й	матері	Лукаша.)
—	 Чому	Мавка	не	 звинувачує	Лукаша	у	 своїх	 стражданнях?	

(Бо	він	дав	їй	душу,	дав	можливість	відчути	кохання.)
—	 Які	мотиви	народних	казок	ви	помітили?	(Сопілка,	що	го-

ворить	людським	голосом,	та	ін.)

5. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
«Які	“лінії	дотику”	можна	знайти	у	творі	Лесі	Українки	“Лісо-	y
ва	пісня”	і	сучасному	реальному	житті?»
О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 Люди,	 захопившись	мріями,	 «ламаються»,	 розчаровують-

ся,	не	знаходять	себе	в	дійсності.
—	 Не	можна	зраджувати	мрію,	жити	тільки	буденним.
—	 Кохання	—	прекрасне	почуття,	що	возвеличує	душу.
—	 Мистецтво	—	велика	сила.
—	 Природа	 дає	 людині	 відраду,	 спокій,	 відчуття	 гармонії	

жит	тя.

6. Складання опорної схеми.
У	драмі-феєрії	відображений	конфлікт	між	буденним	життям		y
і	 високими	пориваннями	 душі	 особистості.	 Складіть	 опорну	
схему,	відобразивши	в	ній	сили,	що	уособлюють	різні	сторони	
конфлікту.	(Див.	с.	233.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«“Лісова	пісня”	стала	для	мене	…»
«Найбільше	мені	запам’яталися	сцени	…»
«Мене	зацікавив	образ	Долі,	тому	що	…»
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Природа людський світ

Фантастичні	персонажі
Мавка
високі	помисли,	пориви	до	пре-
красного,	добра,	мистецтва
щире	кохання

Люди
Килина,	мати	Лукаша
буденність
неволя
зло
зрада
корисливість
прагматизм

Дядько	Лев
+

Лукаш
+	–

Марище
–

Vі. доМашнє завдання

Знати	зміст	твору,	вміти	характеризувати	образи,	підготувати	
інсценівки	за	твором.

Урок № 52

Тема. Леся	Українка.	 «Лісова	 пісня».	Образи	 твору	
та	його	художні	особливості.

Мета: допомогти	 учням	розкрити	 образи	 драми,	 по-
бачити	й	відчути	художню	майстерність	автора	
в	їх	змалюванні	та	постановці	й	розв’язанні	про-
блем;	 розвивати	 навички	 ідейно-художнього	
аналізу	 драматичних	 творів,	 вміння	 вислов-
лювати	 власні	 думки	 з	 приводу	 прочитаного,	
проводити	 аналогії	 із	 сучасністю;	 виховувати	
прагнення	 до	 духовного	 збагачення,	 потяг	 до	
прекрасного	—	мистецтва,	природи,	щирих	по-
чуттів.

обладнання: портрет	письменниці,	видання	твору,	 ілюстра-
ції	до	нього;	аудіозаписи,	елементи	костюмів	та	
декорацій	для	інсценівок.

Теорія літератури: художні	образи,	символи,	художні	засоби.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Не	 зневажай	 душі	 своєї	 цвіту»,	 «смутно,	що	 не	можеш	 ти	

своїм	життям	до	себе	дорівнятись»,—	говорить	Мавка	Лукашеві.	
Як	ті	слова	розуміти,	що	вони	означають?	Про	це	та	багато	інших	
складних	проблем	ми	будемо	говорити	на	сьогоднішньому	уроці.
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іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. сисТеМаТизація й Узагальнення вивченого МаТе ріалУ

1. робота в групах.

(Учні	характеризують	героїв	та	образи	твору.)
І 	 г р у п а 	—	Лукаша;
ІІ	 г р у п а 	—	Мавку;
ІІІ	г р у п а 	—	Килину	й	матір	Лукаша,	дядька	Лева;
IV	 г р у п а 	—	лісових	мешканців	та	інші	фантастичні	сили;
V	 г р у п а 	 —	образи	природи,	образи-символи;
VI	 г р у п а 	знаходить	риси	неоромантизму	й	відзначає	худож-

ню	майстерність	драми-феєрії.

матеріали для груп
і група.	В	образі	Лукаша	відбувся	симбіоз	високої	духовності	

та	буденного	прагматизму.
Це	 молодий,	 гарний	 чорнобривий	 стрункий	 парубок.	 Ніж-

ний	 спів	 його	 сопілки	 пробудив	 ліс.	 У	 весняному	 лісі	 Лукаш	
зустрів	Мавку,	між	ними	 спалахнуло	кохання.	Спочатку	Лука-
шева	 любов	 була	 палкою	 та	 щирою:	 він	 захоплюється	 вродою	
лісової	 красуні,	 захищає	 її	 від	 Перелесника,	 збирає	 світлячків	
для	 розкішних	 кіс	 коханої.	 Але	 все	 швидко	 минає,	 і	 він	 від	
палких	 слів	 «Я	 зацілую	 тебе	 насмерть!»	 незабаром	 переходить	
до	образливих:	«Яка	страшна!	Чого	ти	з	мене	хочеш?»	Кохання	
Лукаша	не	 витримує	перевірки	буденщиною,	 і	 він	 врешті-решт	
погоджується	 на	шлюб	 із	 моторною	 вдовою	 Килиною,	 яку	 під-
шукала	йому	мати	(так	часто	бувало	тоді	—	батьки	вирішували	
особисту	долю	вже	дорослих	дітей).

Лукаш	робить,	 як	 усі,	 як	 звично,	 не	 розуміючи,	що	має	 ве-
ликий	дар	—	здатність	до	кохання,	вміння	грати	на	сопілці	так,	
що	ніхто	не	залишається	байдужим,	навіть	природа	розцвітає	під	
впливом	чарівної	музики.	І	він	втрачає	своє	щастя.

іі група.	 Усю	 силу	 поетичного	 дару	Леся	Українка	 вкладає	
в	 улюблений	 образ	Мавки-лісовички,	 і	 вона	 оживає,	 отримує	
людську	душу.	Коли	розцвіло	її	кохання,	вона	стала	«наче	лісова	
царівна	у	зорянім	вінку	на	темних	косах».	Заради	великої	любо-
ві	 до	Лукаша	ця	 вільна	лісова	 істота	 стає	покірною	 служницею	
Лукашевої	матері.	 Та	 буденне	 вбрання	 сільської	 дівчини,	що	 її	
змусили	надіти,	ніяк	не	пасує	до	краси	Мавки	—	у	ньому	вона	має	
злиденний,	принижений	вигляд.

Мавка	—	 символ	прекрасної	 людської	мрії,	 поезії	 та	 краси.	
Мова	 її	—	поетична,	 сповнена	ліризму,	 а	 склад	думок	—	роман-
тичний:	 «Ну,	 як	 таки,	щоб	 воля	—	 та	 пропала?	—	 дивується	
вона.—	Се	так	колись	і	вітер	пропаде».
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Уся	природа	для	Мавки	жива:	«Німого	в	лісі	немає	в	нас	нічо-
го».	Лісова	дівчина	добре	розуміє	мову	серця:

Я	тебе	за	те	люблю	найбільше,—	
чого	ти	сам	в	собі	не	розумієш,	
Хоча	душа	твоя	про	те	співає	
виразно-щиро	голосом	сопілки.

У	коханні	Мавка	щира	й	незрадлива,	вона	рятує	Лукаша,	коли	
той	став	вовкулакою,	бо	в	серці	своєму	знайшла	«теє	слово	чарів-
не,	що	й	озвірілих	в	люди	повертає».	Отже,	Мавка	—	це	втілення	
всього	доброго,	світлого,	омріяного	щастя.

ііі група. Дядько	Лев	—	уособлення	мудрості	й	духовної	краси,	
розумного	ставлення	до	природи.	Як	дбайливий	господар,	дядько	
Лев	намагається	не	зашкодити	живій	природі,	оберігає	дуб,	уміє	
ладнати	з	«нечистю»,	тому	й	ведеться	йому	в	хазяйстві.

Цей	мудрий	старий	поліщук	 із	чистою	душею	й	благородним	
серцем	стоїть	осторонь	сварок,	не	користолюбний,	захищає	Мав-
ку.	 Саме	 таким	 і	має	 бути	 дбайливий	 господар	на	 нашій	 землі.	
Адже	відомо,	що	природа	не	прощає	людині	жорстокого	до	 себе	
ставлення:	вирубані	ліси	обертаються	повенями	та	посухами,	під-
земні	випробування	зброї	—	землетрусами	й	цунамі	тощо.

Зовсім	не	такі	—	сварливі,	користолюбні,	приземлені	мати	Лу-
каша	й	Килина.	Краси	навколо	вони	не	бачать,	не	вміють	розумно	
користуватися	тим,	що	мають.	От	і	живуть	у	сварках	та	злиднях,	
не	заслуживши	щастя	самі	й	не	зумівши	дати	його	іншим.

IV група. Лісові	мешканці,	крім	Мавки,	в	основному	ворожі	до	
світу	людей	(Потерчата,	Куць,	Водяник,	«Той,	що	греблі	рве»	та	
ін.),	бо	вважають,	що	там	панує	рабський	дух,	заздрість,	корисли-
вість.	Лісовик	застерігає	Мавку:

…Але	минай	людські	стежки,	дитино,	
бо	там	не	ходить	воля,—	там	жура	
тягар	свій	носить.	Обминай	їх,	доню:	
раз	тільки	ступиш	—	і	пропала	воля!

Фантастичні	лісові	істоти	часто	вдаються	до	помсти	людям	за	
ту	шкоду,	 яку	 вони	 заподіюють	природі,	 за	 те,	що	не	 вміють	 із	
ними	ладнати,	як,	наприклад,	дядько	Лев.

Цікавими	є	образи	Злиднів.	Люди	часто	самі	до	себе	їх	прикли-
кають	сварками,	лінощами,	заздрістю.

V група. Природа	в	«Лісовій	пісні»	вічна	в	повторенні	щоріч-
ного	кола	—	від	весняного	пробудження	до	зимового	завмирання.	
Її	 зміни	 віддзеркалюють	 зміну	 почуттів	 героїв.	 Згадайте	 таку	
ремарку	 (Мавка	 бачить,	що	Лукаш	 її	 зрадив	 і	 хоче	 одружитися	
з	Килиною):	«Мавка	підводиться	і	тихою,	наче	втомленою,	похо-
дою	іде	до	озера,	сідає	на	похилену	вербу,	склоняє	голову	на	руки	
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і	 тихо	плаче.	Починає	накрапати	дрібний	дощик,	 густою	 сіткою	
заволікає	галяву,	хату	й	гай».

(Слід	також	знайти	інші	пейзажі,	зачитати	та	прокоментувати	
їх,	зробити	висновок,	наприклад:	природа	—	діючий	у	творі	персо-
наж,	це	символ	вічності,	плинності	часу	і	т.	ін.)

Vі група. Учні	знаходять	конкретні	приклади	художніх	засо-
бів,	 визначають	 їхню	роль;	 відзначають	 чітку	композицію,	 яка	
співпадає	зі	зміною	пір	року.	

початок	
кохання

розквіт	
кохання

зрада	
Лукаша,	
розпач	
Мавки

Лукаш	повертається	в	людську	
подобу,	жалкує	за	втраченим	ко-
ханням.	Гине	Мавка,	залишаєть-
ся	тільки	її	безсмертна	душа

весна літо осінь зима

(Слід	звернути	увагу	на	те,	як	героїв	характеризує	їхня	мова;	
які	види	описів,	крім	пейзажу,	є	у	творі,	яка	їхня	роль	(портрети	
та	ін.).)

Риси	 неоромантизму	 в	 драмі-феєрії:	 у	 центрі	—	 людина,	 її	
творчі	здібності;	утвердження	свободи,	поривання	особистості	до	
вищих	ідеалів	життя,	вічних	цінностей	—	мистецтва,	краси	при-
роди,	почуттів.

2. Повідомлення про роботу в групах.

3. інсценування.
Виступи	підготовлених	учнів	 з	 інсценівками	 (діалоги	Мавки	

й	Лукаша	про	кохання,	сварка	матері	й	Килини,	розмова	з	Русал-
кою	Польовою	або	інші	на	вибір).

IV. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Міні-диспути.
Д л я 	 х л о п ц і в.	 «У	чому	нешляхетність	поведінки	Лукаша	

стосовно	Мавки?»
Д л я 	 д і в ч а т.	 «Чи	можна	 віддаватися	коханню	безоглядно,	

навіть	якщо	воно	з	вашого	боку	справжнє?	Чи	щасливою	в	кохан-
ні	була	Мавка?»

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Найбільше	на	уроці	мені	сподобалося	…»
«Найкращим	 артистом	 (режисером-постановником)	 був	

(була)	…»
«Твір	Лесі	Українки	змусив	мене	замислитися	про	…»
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Vі. доМашнє завдання

Вміти	 характеризувати	 образи,	 проблеми	 твору,	 вивчити	
напам’ять	уривок	із	«Лісової	пісні»	(можна	останній	монолог).

Урок № 53

Тема. Леся	Українка.	«Лісова	пісня».	Виразне	читан-
ня	уривків	напам’ять.

Мета: за	 допомогою	 засобів	 виразного	 читання	 роз-
крити	красу	 та	 глибину	поезії	Лесі	Українки;	
розвивати	 пам’ять,	 уміння	 виразно	 та	 вдум-
ливо	читати	поетичні	 твори	напам’ять,	 аналі-
зувати	 їх	 та	 висловлювати	 власну	 думку	 про	
них;	 виховувати	 любов	 до	 художнього	 слова,	
естетичний	смак.

обладнання: портрет	письменниці,	видання	твору,	 ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: пауза,	інтонація,	темп,	логічний	наголос,	мімі-
ка,	жести.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

«Я	—	європейка»,—	з	гордістю	заявляла	Леся	Українка.	І	вона	
дійсно	 європейка	 у	кращому	розумінні	цього	 слова	—	високоос-
вічена,	поліглот,	перекладач,	поетеса,	яка	 талантом	охоплювала	
широке	коло	актуальних	для	свого	часу	і	вічних	проблем.	Її	поезія	
інтелектуальна,	 філософськи	 наснажена,	 глибоко	 патріотична	
і	разом	із	тим	зворушливо	ніжна,	тонка,	красива.	На	сьогодніш-
ньому	уроці	за	допомогою	засобів	виразності	ви	спробуєте	розкри-
ти	красу	та	глибину	творів	Лесі	Українки.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. основний зМісТ робоТи

 Виразне читання.

(Учні	виразно	читають	напам’ять	уривки	із	драми-феєрії	Лесі	
Українки	«Лісова	пісня»,	обґрунтовуючи	свій	вибір.	Можна	про-
вести	у	вигляді	конкурсу.)
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IV. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Проблемні запитання.
—	 Лукаш	закохався	у	Мавку	тільки	через	її	красу?	А	може	із	

цікавості	до	лісових	істот?
—	 Мавка	—	така	ж	хижа	істота,	як	й	інші	лісовики?	(Згадай-

те:	Мавка	говорить	сумно,	з	погрозою
У	лісі	є	такі	провалля,	
заховані	під	хрустом	та	галуззям,—	
не	бачить	їх	ні	звір,	ані	людина,	
аж	поки	не	впаде…

Л у к аш.	
Іще	говорить	
про	хижість,	про	лукавство,—	вже	б	мовчала!	
Я	бачу,	ще	не	знав	натури	твеї.

М а в к а.	
Я,	може,	і	сама	її	не	знала…)

—	 Килина	вийшла	заміж	за	Лукаша	з	розрахунку?	Якщо	це	
так,	який	це	був	розрахунок?

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Найкращим	декламатором	був	(була)	…»
«Найдотепнішу	відповідь	на	проблемні	питання	дав	…»
«Виразне	читання	напам’ять	допомагає	…»

Vі. доМашнє завдання

Опрацювати	 за	 підручником	 розділ	 «Значення	 творчості	
Лесі	Українки»,	 скласти	тези	 (або	використати	матеріал	лекцій,	
	уроків).

Урок № 54

Тема. Микола	Вороний.	Життєвий	 і	 творчий	шлях.	
Поезії	«Іванові	Франкові»,	«Блакитна	панна».

Мета: ознайомити	учнів	 із	життям	 і	 творчістю	пись-
менника,	 зацікавити	 ними,	 спонукати	 до	 чи-
тання;	 розвивати	 навички	 визначення	 творів	
символізму,	 сприйняття	 інформації	 на	 слух,	
виділення	головного,	вміння	оцінювати	факти	
літератури	й	життя,	висловлювати	власну	дум-
ку	про	них;	 виховувати	розуміння	національ-
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ної	свідомості	як	важливого	фактора	громадян-
ської	позиції	кожного.

обладнання: портрет	 письменника,	 видання	 його	 творів,	
ілюстрації	до	них;	весняні	пейзажі.

Теорія літератури: символізм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Всю	 діяльність	 письменника	 пронизувала	 одна	 благородна	

ідея:	включити	українську	культуру	в	орбіту	світового	культурно-
го	процесу.	Його	ім’я,	несправедливо	призабуте,	а	за	часів	культу	
особи	 і	 застою	 згадуване	неодмінно	 з	 вульгарно-соціологічними	
ярликами…,—	нарешті	 остаточно	 повертається	 українській	 лі-
тературі»,—	писав	 літературознавець	 Г.	Верес.	Це	 про	Миколу	
Вороного,	із	життям	і	творчістю	якого	ми	будемо	сьогодні	знайо-
митися.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.
Зачитайте	тези	про	значення	творчості	Лесі	Українки.	Висло-	y
віть	власну	думку	про	те,	чим	близька	особистість	поетеси,	 її	
творчість	нашому	часові,	молодому	поколінню	й	особисто	вам.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
У	шостому	класі	ви	вже	знайомилися	з	постаттю	М.	Вороного,	

його	поемою	«Євшан-зілля».
—	 Пригадайте,	про	що	йдеться	у	цьому	творі?
Микола	Вороний,	 покликаний	 отим	 самим	«євшан-зіллям»,	

приїхав	 з-за	кордону	після	 вимушеної	 еміграції	 на	 рідну	 землю	
з	бажанням	прислужитися	своєму	народові,	але	був	розстріляний	
більшовицькою	владою,	не	 зробивши	жодного	 злочину.	Реабілі-
тований	«через	відсутність	складу	злочину»	аж	двічі	—	у	1957	та	
1989	роках.	Яка	іронія	долі!

І	це	в	країні,	про	яку	писав:
О	Україно!	
О	рідна	ненько!	
Тобі	вірненько	
Присягнем…
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або:
І	кожну	їй	хвилину	
Готов	оддать	я	без	жалю!	
Мій	друже,	я	красу	люблю	—	
Як	рідну	Україну.

Неперевершений	майстер	слова,	творець	поетичних	шедеврів,	
глибокий	знавець	світової	драматургії,	мистецтвознавець,	він	до-
недавна	був	маловідомий	українському	читачеві.

Народився	майбутній	 поет	 1871	 року	 на	Катеринославщині	
(тепер	Дніпропетровська	область).	Виступав	у	літературі	під	псев-
донімом	Артист,	Арлекін,	Віщий	Олег	та	ін.	Мати	його	була	з	роду	
відомих	 українських	 діячів	 і	 передала	 синові	 любов	 до	 україн-
ської	культури,	народних	звичаїв,	української	пісні	та	казки.	По-
тім	була	початкова	школа,	реальне	училище	в	Харкові	та	Ростові,	
звідки	його	 виключили	 з	 7-го	 класу	 за	 зв’язки	 з	 народниками,	
читання	та	поширення	забороненої	літератури.	Три	роки	Вороний	
перебував	під	наглядом	поліції	 без	 права	проживання	 в	 столиці	
й	університетських	містах.	Отже,	одержати	вищу	освіту	в	Росії	він	
не	міг.	Тоді	ж	визріла	думка	їхати	в	Болгарію	і	вступити	до	Софій-
ського	університету.	Сам	Вороний	про	це	писав	так:	«Мене	манила	
і	Європа,	а	головне	—	манила	таємнича	постать	“властителя	дум”	
радикальної	молоді	—	проф.	Михайла	Драгоманова.	 Від	 нього	
хотілося	набути	наукового	знання	і	з	його	ближчою	допомогою	ви-
робити	й	скласти	свій	політичний	світогляд».	Але,	на	жаль,	саме	
в	цей	час	Драгоманова	не	стало.

Молодий	 поет	 їде	 до	 Віденського	 університету,	 навчаєть-
ся	 там	 деякий	 час,	 потім	 повертається	 до	 Львова	 і	 навчаєть-
ся	 на	 філософському	 факультеті	 .	 Товаришує	 з	 Франком,	 до-
помагає	 йому	 у	 виданні	 газет	 і	 журналів,	 навіть	 стає	 його	
кумом.	 Цікавиться	 театром,	 листується	 з	 М.	 Кропивницьким,	
і	 з	 1897	 року	 він	—	 актор	 труп	М.	 Кропивницького,	 П.	 Сакса-
ганського,	 О.	 Васильєва	—	 мандрує	 містами	 й	 селами	 України	
та	 Росії.	 Врешті-решт	 «акторський	 розгойданий	 побут,	 ненор-
мальний	 триб	 життя»	 змушують	 Вороного	 залишити	 сцену.	
З	 1901	 року	 він	 служить	 в	 установах	 Єкатеринодара,	Харкова,	
Одеси…	 В	 Києві	 на	 з’їзді	 «громадців»	 Микола	 Вороний	 зна-
йомиться	 з	 Вірою	 Миколаївною	 Вербицькою.	 Незабаром	 вони	
одружуються,	 й	 оселяються	 в	Чернігові.	 Вороний	 працює	 в	 од-
ній	 установі	 з	М.	Коцюбинським.	Однак	шлюб	 виявляється	 не-
вдалим,	швидко	розпався.	Письменник	у	відчаї,	тим	більше,	що	
з	дружиною	залишився	його	гаряче	любимий	син	Марко.

З	1910	року	М.	Вороний	оселився	в	Києві,	видав	перші	збірки	
своїх	творів	—	«Ліричні	поезії»,	«В	сяєві	мрій».	Він	працює	в	те-
атрі	М.	Садовського,	пише	рецензії	на	театральні	вистави,	статті	
про	театр	і	драматургію.	Вітає	Лютневу	революцію	1917-го	в	Пе-
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трограді,	яка	зняла	заборону	з	його	рідної	мови.	Але	жовтневі	по-
дії	1917	року	розкололи	світ	навпіл.	Насильство,	вакханалія	гро-
мадянської	війни,	безневинна	кров	тисяч	простих	людей	справили	
на	Вороного	гнітюче	враження,	і	він	емігрує	за	кордон.

Живе	у	Варшаві,	слідкує	за	подіями	в	Україні.	Вітчизна,	син	
тягнуть	його	до	себе,	і	в	1926	році	Вороний	повертається.	Радість	
його	швидко	 зникає	 через	 переслідування	 більшовицькою	 вла-
дою.	Йому	 згадують	 і	 «буржуазно-естетську	 творчість»,	 і	 співп-
рацю	з	УНР.	Проти	нього	фабрикують	справу,	а	через	деякий	час	
розстрілюють.	У	 різних	 джерелах	називають	 рокові	 дати	 1938,	
1940	і	навіть	1942-й	(все	це	було	засекречене).

Не	пощадили	навіть	сина	(теж	поета	Марка	Вороного)	й	жах-
ливо	скарали	на	Соловках,	«щоб	вирвати	“націоналістів”	з	корін-
ням».	Як	не	парадоксально,	але	М.	Вороний	—	автор	українського	
перекладу	«Інтернаціоналу»,	«Марсельєзи»	та	«Варшав’янки»	—	
гімну	й	революційних	пісень	більшовиків.

1901	року	М.	Вороний	на	 сторінках	«Літературно-наукового	
вісника»	 звертається	 до	 українських	письменників	 з	 відкритим	
листом	—	своєрідним	маніфестом	українського	модернізму.	В	ньо-
му	поет	 закликав	 до	 «європеїзму»,	 пошуків	нових	шляхів	 у	 по-
езії,	 до	 написання	 творів,	 «де	 було	 б	 хоч	 трошки	філософії,	 де	
хоч	клаптик	яснів	би	того	далекого	блакитного	неба,	що	від	віків	
манить	нас	своєю	недосяжною	красою,	своєю	незглибинною	таєм-
ничістю».

1903	року	 в	Одесі	М.	Вороним	був	 виданий	 альманах	«З-над	
хмар	 і	 з	 долин».	Вступну	 статтю	 самого	 поета	 про	 покликання	
цього	видання	цензура	не	тільки	заборонила,	«але	й	видерла	її	на-
віть	з	альманаху	і…	не	вернула.	Що	було	його	робити?	Без	вступу	
якось	ніяково…	Тоді	я,—	пише	Вороний,—	одержавши	якраз	по-
сланіє	І.	Франка	до	мене,	написав	відповідь	і	надрукував	замість	
вступної	статті».

І.	Франко,	 негативне	 ставлення	 якого	 до	 європейського	 де-
кадансу	 є	 загальновідомим,	 справді	 у	 вступі	 до	 поеми	 «Лісова	
ідилія»	назвав	Вороного	«ідеалістом	непоправним»,	який	вимагає	
від	авторів:

Пісень	давайте	нам,	поети,	
Без	тендеційної	прикмети,	
Без	соціального	змагання,	
Без	усесвітнього	страждання,	
Без	нарікання	над	юрбою,	
Без	гучних	покликів	до	бою…

У	відповідь	на	його	«Посланіє»	М.	Вороний	написав	вірш	«Іва-
нові	Франкові»,	в	якому	ще	раз	висловив	власне	розуміння	поезії	
і	завдань	поета.	За	Франком,	«сучасна	пісня»	—	«вся	огонь,	і	вся	
тривога,	вся	боротьба».	У	Миколи	Вороного	трохи	інший	погляд:
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Але	коли	повсякчас	битись,	
То	серце	може	озлобитись.	
Охляти	може,	зачерствіти,	
Зав’януть,	як	без	сонця	квіти.

Якось	видатний	літературознавець,	 академік	О.	 І.	Білецький	
запропонував	своєрідний	ключ	до	прочитання	поезії	та	сприйнят-
тя	особливої,	складної	і	чарівної	поетичної	мови.	Учений	підкрес-
лював,	що	 «розуміти	поетичний	 твір	 так,	 як	ми	 розуміємо	 твір	
непоетичний	(наукову	працю,	газетну	статтю	тощо),—	неможливо	
та	й	не	треба.	Поезія,	як	квітка:	зірвіть	її,	милуйтесь,	насолоджуй-
тесь	 її	 запахом	—	вам	 стало	 світліше	на	 душі,	 хоча	 думка	 ваша	
й	не	ворухнулась.	Чого	ж,	коли	ви	розглядаєте	красиву	мережку,	
слухаєте	музику,	милуєтеся	стрункою	і	величною	спорудою	—	ви	
віддаєтесь	насолоді	несвідомо,	а	від	віршів	вимагаєте	іншого?»

Слово	—	різнобарвний	живий	організм,	 і	 поети	допомагають	
нам	 відчути	його	музику	й	красу.	У	поезії,	 за	М.	Вороним,	 «всі	
краси	кольори	сяють,	в	ній	всі	чуття	і	змисли	грають!..»	Хіба	мож-
на	 осягнути	розумом	те,	що	підвладне	лише	почуттям?	 («Чи	все	
ж	 те	 розумом	 збагнути,	що	 дасться	 серцеві	 відчути»?)	Але	 все	
це	не	 означає	 індиферентності	поета,	 зневаги	до	«високих	дум»,	
«боління	 і	 надії».	М.	Вороний	пише	в	 тому	ж	таки	вірші	«Івану	
Франкові»,	що	хоче	йти	в	ногу	із	сучасністю	і	бути	стійкою,	ціліс-
ною	особистістю:

Моя	девіза	—	йти	за	віком	
І	бути	цілим	чоловіком!

Таким	 був	 значущий	 для	 української	 поезії	 початку	ХХ	 ст.	
обмін	 думками.	 «Отже,	 не	 або-або,	 а	 кожний	—	 і	Франко,	 і	Во-
роний	—	по-своєму	мали	 рацію»,—	 зазначає	 літературознавець	
Григорій	Верес.

У	той	час,	коли	не	видавалося	жодного	українського	журналу,	
поява	альманаху	«З-над	хмар	і	з	долин»	була	явищем	неординар-
ним.

(За В. Кузьменком)

2. Виразне читання.

(Учитель	виразно	читає	вірш	М.	Вороного	«Івану	Франкові».)

3. Словникова робота, обмін першими враженнями, евристична 
бесіда.

—	 Наскільки	 вірш	відповідає	 вашим	уявленням,	 одержаним	
із	лекції	та	відгуків	літературознавців?

—	 Який	художній	прийом	у	творі	найбільш	яскраво	вираже-
ний,	відразу	впадає	у	вічі?	(Протиставлення,	контрасту,	антитез.)

—	 Яке	враження	справляє	цей	поетичний	твір?	(Легкий,	влуч-
ний,	емоційний,	музикальний	і	т.	ін.)
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Творча робота.
Прокоментуйте	 цитатну	 самохарактеристику	М.	 Вороного,		y
складіть	його	«психологічний	портрет».

Душа	бажає	скинути	пута,	 Бажає	ширшого	простору	—	
Що	в	їх	здавен	вона	закута,	 Схопитись	і	злетіти	вгору…

* * *
Мов	свобідний	орел,	моя	думка	в	просторах	шугала.

* * *
Я	почав	писати	 з	 такого	пробудження,	 з	 якого	люди	почина-

ють	співати.

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«М.	Вороний	видався	мені	…»
«Поезія	М.	Вороного	 зацікавила	мене	 тим	 (сподобалася	мені	

тим)	…»
«Найцікавішим	мені	здалося	…»

Vіі. доМашнє завдання

Знати	біографію	М.	Вороного,	вміти	виразно	читати	й	аналізу-
вати	вірш	«Іванові	Франкові»;	вивчити	напам’ять	вірш	«Блакит-
на	панна»,	спробувати	самостійно	проаналізувати	його.

Урок № 55

Тема. М.	Вороний.	Поезії	«Блакитна	панна»,	«Інфан-
та».	Зміст	і	художні	особливості	творів	поета.

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст	 поезій	 письменника,	 визначити	 риси	
індивідуального	 стилю,	 ознаки	 модернізму;	
розвивати	навички	 виразного	 читання	 віршів	
напам’ять,	 їх	 аналізу,	 висловлення	 власних	
суджень	про	них;	виховувати	здатність	до	поці-
новування	краси	поетичного	 слова,	його	 спро-
можності	 об’єднувати	 людей	 роздумами	 над	
вічними	проблемами	життя.

обладнання: портрет	письменника,	видання	творів,	ілюстра-
ції	до	них.

Теорія літератури: модернізм,	 символізм,	 тематика,	 ідея,	пробле-
матика,	сонет,	мотиви.



244

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Один	із	найвидатніших	українських	літературознавців	С.	Єф-

ремов	писав:	«Поетичні	твори	Вороного	справді	часто	бездоганні:	
легкий,	чистий,	музикальний	вірш	служить	окрасою	навіть	іноді	
банальному	змістові.	Автор	—	співець	ідеалізмів,	тих	недосяжних	
високостей,	 яких	прагне	 душа	 людська,	 і	 разом	 співець	 серця,	
розбитого	коханням,	у	якому	він	бачить	теж	один	із	ідеалів	люди-
ни;	він	живе	здебільшого	мріями	і	справді	може	проказати,	що	не	
журиться	тим,	коли	життя	розбиває	їх.

Більшість	поезій	Вороного	присвячено	коханню,	 і	 в	 розробці	
мотивів	кохання	поет	 справді	 виявляє	 тонке	розуміння	 гарного,	
художній	смак	і	багато	щирого	безпосереднього	почуття…»

Але	М.	Вороний	—	ще	й	 «ідеолог»	модернізації	 української	
літератури.	Його	творчість	—	перша	декларація	ідей	і	форм	сим-
волізму.	Ось	про	це	ви	й	дізнаєтеся	на	сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Завдання учням.
Розкажіть	про	основні	віхи	життєвого	і	творчого	шляху	М.	Во-	y
роного	(можна	скласти	опорний	конспект).

освіта

початкова	школа;
реальне	училище;
університети	Відня		
і	Львова

Життєві віхи та позиція

Прихильник	народницького	руху;
співробітник	газет	і	журналів	«Житє	

і	слово»,	«Громадський	друг»;
еміграція	з	1920	р.;

повернення	в	Україну	1926	р.;
переслідування		

більшовиками,	розстріл

Поетична творчість

1893	—	перший	вірш	«Не	журись,	
дівчино…»;
1911	—	збірка	«Ліричні	поезії»;
1913	—	збірка	«В	сяйві	мрій»;
1917	—	«Євшан-зілля»;
1920	—	«Поезії»;
1929	—	останнє	прижиттєве	видання	
«Поезії»

різнобічна діяльність

Поет,	перекладач,	критик,	
історик	літератури,	актор,	
публіцист,	режисер,	редак-
тор,	знавець	музики,	теа-
тру,	драматургії

микола Вороний
(1871–1938)

Модерніст,	симво-
ліст,	реаліст
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тематика, мотиви й проблематика творів м. Вороного

тематика твори

Роль	поета	і	поезії «Іванові	Франкові»
«На	Тарасовій	горі»
«Пам’яті	Миколи	Лисенка»
«До	моря»

Кохання «На	скелі»
«Нічого,	нічого…»
«Ні,	не	забув»

Любов	до	України «За	Україну»
«Край	мій	рідний»
«Євшан-зілля»

Уславлення	мужніх	борців	за	
свободу

«Молодий	патріот»
«Старим	патріотам»

Оптимізм,	віра	у	свій	народ,	
у	його	світле	майбутнє

«Дівчині»
«Гей,	хто	має	міць!»
«Коли	ти	любиш	рідний	край»

Природа «Блакитна	панна»

М.	Вороний	вводить	у	лірику	теми	міста;	протиставляє	поетич-
ну	 одухотвореність	 і	 буденність,	 утверджує	 прагнення	 людини	
до	краси,	світла,	осягнення	космосу,	розкриває	трагізм	духовної	
самотності.

2. Виразне читання й аналіз віршів.

1)	 Виразно	прочитайте	вірш	«Іванові	Франкові»,	 зробіть	ко-
роткий	 ідейно-художній	 аналіз,	 висловіть	 власну	 думку	
про	нього.

2)	 Виразно	прочитайте	напам’ять	вірш	М.	Вороного	«Блакит-
на	панна»,	розкажіть	про	свої	враження	від	цієї	поезії.

IV. ФорМУвання вМінь Та навичок

1. Слово вчителя.

Поезія	М.	Вороного	—	зразок	високої	естетики,	заклик	до	фор-
мування	«цілого	чоловіка»	(цілісної	особистості),	який	відповіда-
тиме	критеріям	Краси	і	Правди,	буде	аристократом	духу.	І.	Фран-
ко	називав	цей	стиль	символізмом,	 стверджуючи:	«Символізмом	
в	поезії	може	бути	все,	не	йдеться	про	алегорію,	про	підганяння	
дійсності	 до	якихось	 заздалегідь	прийнятих	 ідей.	Йдеться	лише	
про	те,	щоб	поет,	зображуючи	певне	явище,	умів	порушувати	при	
цьому	в	нашій	душі	цілі	акорди	почуттів	і	уявлень,	які	б	поривали	
нашу	фантазію	у	якийсь	далекий,	безмежний	простір,	відкривали	
перед	нами	далекі	горизонти	думки	і	мрії,	щоб…	кожний	вірш	був	
неначе	тісним	віконцем	в	безкінечність».
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Багато	 знавців	 доходять	 думки,	що	 символізм	—	це	не	 тіль-
ки	поетична	школа,	 якій	 притаманна	певна	 сума	 виражальних	
засобів,	 а	 світобачення.	Традиційно	 символізм	 у	 світовій	 поезії	
асоціюється	з	 іменами	Рембо,	Малларме,	Верхарна,	Рільке,	Бло-
ка,	Бєлого,	а	в	українській	літературі	—	з	 іменами	М.	Вороного,	
О.	Олеся,	Г.	Чупринки,	П.	Карманського,	В.	Пачовського.	На	від-
міну	від	європейського	і	російського	символізму,	в	українському	
можна	знайти	менше	містицизму,	 більше	відгуків	на	життя,	не-
байдужість	до	ідей	національного	визволення.

Крім	рис	символізму,	в	поезії	М.	Вороного	відчутні	риси	нео-
романтизму	і	реалізму.

Переконаємося	щодо	цього	на	конкретних	прикладах.

2. Аналіз поезії «Блакитна панна».
(Аналізується	з	точки	зору	стильових	течій.)

символізм неоромантизм реалізм

Весна	—	символ	пробу-
дження,	молодості,	ко-
хання.
Легкість,	витонченість	
форми.
Не	зовсім	зрозумілі,	
туманні	асоціації

«Емблематичність»	
весна	—	панна	(дівчи-
на	красна).
Зв’язок	із	фольклором	
(постійні	епітети,	пое-
тичний	паралелізм).
Пісенність

Краса	весни	як	явища	
природи;	піднесення	
душі	під	впливом	кра-
си	природи.
Єдність	краси	приро-
ди	і	мистецтва

3. «усне малювання».
(Учні	«малюють»	картини,	навіяні	поезією	«Блакитна	панна».)

4. Виразне читання.
(Учитель	 виразно	читає	 вірш	М.	Вороного	«Інфанта»;	 демон-

струє	репродукцію	картини	«Інфанта»	Дієго	Веласкеса.)

5. Словникова робота, історична довідка, обмін першими вра-
женнями про вірш.
(Інфанта	—	дитина,	принцеса	в	Іспанії	та	Португалії.)

6. коментар учителя, евристична бесіда.
У	центрі	 вірша	—	узагальнено-ідеалізований	жіночий	 образ.	

Він	є	сюжетним	стрижнем.	Згадка	про	революцію	в	цьому	випад-
ку	—	данина	 естетиці	 доби	 соціальних	перетворень,	 ускладнена	
метафора.

—	 Знайдіть	у	поезії	авторські	новотвори,	неологізми.	Яка	їхня	
роль?

—	 Назвіть	образи	поезії	«Інфанта»,	що,	на	ваш	погляд,	є	сим-
волічними.	Які	асоціації	вони	викликають?

—	 Асоціативні	зв’язки	з	якими	творами	можна	знайти	у	вірші	
М.	Вороного	«Інфанта»?	(О.	Блока	«Дванадцять»	та	ін.)
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V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Мені	запам’яталося	…»
«Найпроникливіше	читав	(читала)	поезію	напам’ять	…»
«Поезія	символістів,	на	мій	погляд,	…»

Vі. доМашнє завдання

Підготуватися	 до	 тематичної	 контрольної	 роботи	 «Творчість	
В.	Стефаника,	Лесі	Українки,	М.	Вороного».

Урок № 56

Тема. Контрольна робота.	«Творчість	В.	Стефаника,	
Лесі	Українки,	М.	Вороного».

Мета: актуалізувати	й	узагальнити	знання	учнів;	ви-
явити	рівень	знань,	умінь	з	метою	контролю	та	
корекції;	розвивати	пам’ять,	образне	та	логічне	
мислення,	 вміння	 аналізувати	художні	 твори,	
образи,	висловлювати	власні	думки	про	них;	на	
основі	вивченого	виховувати	повагу	до	загаль-
нолюдських	цінностей,	любов	до	художньої	лі-
тератури.

обладнання: тестові	завдання	у	двох	варіантах.
Теорія літератури: експресіонізм,	 неоромантизм,	 символізм,	

драма-феєрія.

Хід уроку

I. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

ііі. основний зМісТ робоТи

1. інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант і
По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 «Покутська	трійця»	—	це:

А	 І.	Франко,	О.	Кобилянська,	В.	Стефаник;
Б	 Леся	Українка,	О.	Кобилянська,	Н.	Кобринська;
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В	 В.	Стефаник,	М.	Черемшина,	Л.	Мартович;	9
Г	 М.	Шашкевич,	І.	Вагілевич,	Я.	Головацький.

2.	 До	громадянської	лірики	належить	вірш	Лесі	Українки:
А	 «І	все-таки	до	тебе	думка	лине…»;	9
Б	 «Все	покинуть,	До	тебе	полинуть…»;
В	 «Contra	spem	spero!»;
Г	 «Хвиля».

3.	 Яку	 основу	 має	 драма-феєрія	 Лесі	 Українки	 «Лісова	
	пісня»?

4.	 Продовжіть	речення.
«Неоромантизм	—	це	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Порівняйте	образи	Мавки	й	Килини	з	«Лісової	пісні»	Лесі	

Українки.
6.	 Зробіть	короткий	 ідейно-художній	 аналіз	 поезії	М.	Воро-

ного	«Блакитна	панна»	(або	напишіть	про	власні	враження	
від	неї).

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Зробіть	 невелике	 дослідження	 на	 тему	 «Багатознач-
ність	символів	у	новелі	В.	Стефаника	“Камінний	хрест”	
та	в	інших	творах	модерністів».

Б	 Висловіть	власне	судження	про	те,	у	чому	Леся	Україн-
ка	вбачає	переваги	високої	духовності	над	буденністю,	
і	що	про	це	думаєте	ви.

Варіант іі
По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 Виразні	риси	експресіонізму	має	творчість:

А	 М.	Вороного;
Б	 Лесі	Українки;
В	 О.	Кобилянської;
Г	 В.	Стефаника.	9

2.	 Світоглядна	 декларація	 сильної	 вольової	 особистості	
є	у	вір	ші	Лесі	Українки:
А	 «І	ти	колись	боролась,	мов	Ізраїль…»;
Б	 «Уста	говорять:	“Він	навіки	згинув!..”»;
В	 «Contra	spem	spero!»;	9
Г	 «І	все-таки	до	тебе	думка	лине…».

3.	 Яке	 соціально-історичне	 явище	 лягло	 в	 основу	 новели	
В.	Стефаника	«Камінний	хрест»?
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4.	 Продовжіть	речення.
«Символізм	—	це	…»

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь

(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Порівняйте	 образи	Лукаша	 і	Мавки	 з	 драми-феєрії	Лесі	

Українки	«Лісова	пісня».
6.	 Зробіть	короткий	ідейно-художній	аналіз	поезії	М.	Вороно-

го	«Інфанта»	(або	напишіть	власні	враження	про	неї).

В и с о к и й 	 р і в е н ь

(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Зробіть	невелике	дослідження	поетики	вивчених	творів	
модерністів.

Б	 Висловіть	 власне	 судження	 про	 те,	 чи	 є	 кохання,	 як	
вважає	 Леся	 Українка,	 життєствердним	 почуттям,	
творчою	силою,	що	стимулює	духовне	піднесення,	зба-
гачення,	розквіт	людини.

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

V. доМашнє завдання

Підготуватися	до	уроку	за	творчістю	Олександра	Олеся.

Урок № 57

Тема. Олександр	Олесь.	Життя	і	творчість,	світогляд-
ні	переконання;	неоромантичні,	 символістські	
тенденції	у	творчості	письменника.

Мета: глибше	 ознайомити	 учнів	 із	життям	 і	 творчі-
стю,	 світоглядом	 та	 новаторством	письменни-
ка,	 зацікавити	 ними,	 спонукати	 до	 читання;	
розвивати	навички	 сприйняття	 інформації	 на	
слух,	виділення	головного,	визначення	рис	ін-
дивідуального	стилю	письменника,	висловлен-
ня	власної	 думки	щодо	прочитаного	й	почуто-
го;	 виховувати	почуття	патріотизму,	любов	до	
літератури,	естетичний	смак.

обладнання: портрет	 письменника,	 виставка	 його	 творів,	
ілюстрації	до	біографії.

Теорія літератури: неоромантизм,	символізм.
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Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 Аналіз виконання учнями контрольної роботи.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
З	 письменником	 Олександром	 Олесем	 ми	 знайомилися	ще	

в	п’ятому	класі.	Пригадайте	його	поезії	 з	 книги	«Княжа	Украї-
на»	про	наших	предків-слов’ян,	перших	київських	князів;	 його	
драму-казку	«Микита	Кожум’яка».	Вірші	О.	Олеся	легкі,	дзвінкі,	
мелодійні,	 патріотично	 наснажені,	 сповнені	 гордості	 за	 наших	
славних	пращурів.

У	20-х	роках	ХХ	ст.	його	вірші	знали	старі	й	малі.	Книги	«Ви-
брані	твори»	перевидавалися	тричі.	І	раптом	—	повне	забуття,	ви-
лучення	імені	з	історії	української	літератури,	книг	—	з	бібліотек.	
Чому,	чим	завинив	поет?	Тільки	тим,	що	не	розділив	зі	своїм	на-
родом	голодомору,	жахів	сталінського	беззаконня	та	фашистської	
окупації	—	виїхав	за	кордон.	І	сам	себе	покарав,	усе	життя	поневі-
ряючись	на	чужині,	страждаючи	з	журби	за	рідним	краєм:

Душа	на	чужині,	як	чайка	сумна,—	
Літає	і	квилить	в	сльозах	без	гнізда:	
Навік	його	змила	бурхлива	вода.

М.	 Грушевський	 вважав,	що	 про	О.	Олеся	 слід	 говорити	 як	
про	«найбільшого	з	нині	живущих	поетів	на	Україні».	Митцеві	не	
довелося	довго	завойовувати	поетичної	слави	—	вона	прийшла	до	
нього	другого	дня	після	виходу	у	 світ	першої	книги	його	поезій.	
«Свіжість	поетичних	 образів,	 плавність	 і	 легкість	 вірша,	 сміли-
вість	деяких	прийомів	заінтересувала	і	зачарувала»,—	писав	про	
творчість	Олеся	відомий	літературознавець	і	поет	Микола	Зеров.

Спробуймо	й	ми	прилучитися	до	духовних	скарбів,	що	їх	своїм	
талантом	створив	О.	Олесь.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.

Вони	зійшлися,	небораки,	
В	ім’я	найвищої	мети,	
Щоб	всім	єдиним	фронтом	йти,	
І	перегризлись,	як	собаки,	
Пересварились,	як	коти,	
І	розповзлися	знов,	як	раки.
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—	 Як	ви	думаєте,	коли	написані	ці	вірші,	про	кого,	ким?
Чи	не	правда,	ці	 рядки	 звучать	 зовсім	по-сучасному,	хоч	на-

писані	майже	сто	років	тому.	Їх	автор	—	О.	Олесь.	Як	бачимо,	його	
поезія	може	бути	не	лише	ніжною,	а	й	гостро	сатиричною,	ущіпли-
вою,	не	тільки	метафорично-символістичною,	а	й	одверто	прямою.

1910	року	Сергій	Єфремов	так	оцінював	творчість	митця:	«Обу-
рення	проти	насильства,	 гніву	 за	 скривджених	повно	 в	 поезіях	
Олеся	1905–1907	рр.,	і	в	них	він	дає	такі	гарні	зразки	громадян-
ської,	справді	високої	поезії,	до	якої	після	Шевченка	ніхто	ще	так	
високо	не	підіймавсь	на	Україні.	Олесь	ще	раз	наочно	показав,	що	
громадянські	мотиви	анітрохи	не	зв’язують	крил	і	не	заважають	
справжньому	поетові,	не	приборкують	його	творчого	натхнення».

Часто	 поет	 сумував	 за	 рідним	краєм,	 і	 тоді	 у	мріях	 і	 в	 снах	
з’являлися	йому	буйнотраві	степи	Сумщини,	місто	Крига,	де	він	
народився	 1878	 року,	 село	Верхосулці,	 де	 після	 смерті	 батька	
жив	у	діда	разом	з	матір’ю	і	двома	сестричками.	Дитинство	йому	
уявлялося	 «одним	 золотим	днем».	В	 автобіографії	Олесь	 писав:		
«…все,	що	я	бачив	там,	у	степу,	в	саду,	на	річці	 [Сула],	 здається	
мені	суцільною	казкою	природи».

Він	 учився	 без	 великого	 бажання.	Спочатку	 в	 дергачівській	
хліборобській	школі,	 потім	—	 у	Харківському	 ветеринарному	
технікумі.	Вивчав	самотужки	іноземні	мови,	писав	вірші,	готував	
рукописні	 збірки.	Дуже	любив	 театр,	 сам	 організовував	 драма-
тичні	гуртки,	брав	участь	у	виставах.	Величезне	враження	спра-
вило	на	нього	свято	відкриття	пам’ятника	І.	Котляревському,	де	
він	 познайомився	 з	Лесею	Українкою,	Михайлом	Старицьким,	
Михайлом	Коцюбинським.	Усе,	що	він	побачив	 і	почув,	 глибоко	
схвилювало	його	 вразливу	натуру.	Заборона	українського	 слова,	
знущання	з	національних	символів,	традицій,	культури	обурюва-
ло	його	й	утверджувало	в	необхідності	боротьби	за	права	україн-
ського	народу	і	рідної	культури.

Після	закінчення	навчання	О.	Олесь	шукає	якоїсь	творчої	ро-
боти	—	газетярської,	видавничої,	але	не	знаходить	її	й	змушений	
працювати	за	фахом	ветеринарним	лікарем	на	Київських	бойнях,	
де	людина	з	поетичною	вдачею	і	ніжною,	вразливою	душею,	при-
родно,	довго	витримати	не	могла.

Знаменним	у	житті	поета	був	1912-й	рік.	Він	побував	за	кор-
доном	—	 в	 Австрії	 та	 Італії,—	 на	 Гуцульщині	 познайомився	
з	І.	Франком	та	О.	Кобилянською.

Поезія	О.	Олеся	 дедалі	 набуває	 більшої	 популярності.	При-
ваблені	 її	милозвучністю,	композитори	пишуть	музику	на	 вірші	
Олеся.	Взагалі,	після	Т.	Шевченка	О.	Олесь	—	другий	поет	за	кіль-
кістю	творів,	покладених	на	музику.

У	лютому	1919	року	О.	Олесь,	виїхавши	з	дипломатичним	пас-
портом	до	Угорщини,	залишається	за	кордоном	назавжди.
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Неодноразово	він	поривався	в	Україну,	жив	надією	на	повер-
нення,	 але	 його	 стримували	 сумніви.	Олесь	 знав	 про	 страшний	
голодомор	30-х	років,	знав	про	репресії	щодо	письменників,	укра-
їнської	інтелігенції	взагалі,	але	найбільше	його	вразила	трагедія	
родини	Крушельницьких.	Крах	політичних	надій	старого	Антона	
Крушельницького	 та	 його	 синів	 Івана	 й	 Тараса	 поет	 відтворив	
у	драмі	«Земля	обітована».

Останні	роки	й	дні	життя	Олеся	були	повні	страждань	від	фа-
шистської	окупації	Праги,	важкої	хвороби	й	звістки	про	загибель	
у	концтаборі	сина	—	теж	відомого	поета	Олега	Ольжича.	О.	Олеся	
не	стало	в	1944	році.

Олександр	Олесь	—	це	псевдонім	Олександра	Івановича	Канди-
би.	Таке	милозвучне	ім’я	дала	йому	на	березі	Чорного	моря	в	дале-
кому	1906	році	його	наречена	Віра	Свадковська.

О.	Олесь	у	своїй	поетичній,	драматургічній	творчості	був	новато-
ром,	модерністом.	Його	творчості	притаманні	й	риси	неоромантизму,	
й	символізму,	й	реалізму.	Але	більш	докладно	про	це	ви	дізнаєтесь	
на	наступних	уроках.	Олесь	багато	писав	для	дітей,	дбав	про	 їхній	
духовний	розвиток,	це	теж	особлива	сторінка	його	творчості.

—	 Що	вас	зацікавило	в	біографії	О.	Олеся,	що	здалося	дивним,	
можливо,	суперечливим?

—	 Про	що	ви	могли	б	із	ним	посперечатися,	які	задали	б	йому	
питання?

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Проблемне завдання.
Визначте,	які	контрасти	є	в	долі,	у	творчості	поета,	зробіть	ви-	y
сновки.
(Поет	—	ветеринарний	лікар	на	бойні;
патріот	України	—	живе	на	чужині;
збірка	віршів	—	«З	журбою	радість	обнялась…»;
автор	віршів,	покладених	на	музику	—	гнівний	сатирик,	автор	

злободенних	творів	тощо.)

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Я	думаю,	що	можна	жити	за	кордоном	і	…»
«Мене	вразило	…»
«На	мій	погляд,	особистість	О.	Олеся	…»

Vіі. доМашнє завдання

Знати	біографію	поета,	вміти	давати	оцінку	різним	її	фактам.
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Урок № 58

Тема. Олександр	Олесь.	Поезії	«З	журбою	радість	об-
нялась…»,	 «Чари	ночі»,	 «О	 слово	 рідне!	Орле	
скутий!..»

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст,	 красу	 поезій	 письменника,	 модерніст-
ські	тенденції	в	них;	розвивати	навички	вираз-
ного,	 вдумливого	 читання	 поезій,	 їх	 аналізу,	
висловлення	власних	вражень	і	думок	про	них;	
виховувати	любов	до	мови,	поезії,	природи,	ес-
тетичний	смак.

обладнання: портрет	письменника,	видання	творів,	ілюстра-
ції	до	них,	аудіозаписи.

Теорія літератури: неоромантизм,	 символізм,	 засоби	 виразності	
в	поезії.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Хтось	ударив	без	жалю	
по	серці	моїм,—	
І	забилося	серце	в	вогні	золотім…	
І	посипались	іскри	ясні,	
І	в	дзвінкі	обернулись	пісні,…	
І	посипались	іскри	ясні,	
І	в	дзвінкі	обернулись	пісні,—

так	у	першій	поетичній	збірці	писав	про	свою	«іскру	Божу»	поет	
Олександр	Олесь.

Романтичне	 світосприйняття,	щедро	напоєне	народнопоетич-
ною	образністю,	музикальністю,	динамічно	визрівало	до	вершин	
поетичної	майстерності.	Читачів	буквально	зачаровували	алітера-
ції	та	асонанси	поезій	Олеся,	а	його	щире,	проникнуте	співчуттям	
до	знедолених	слово	викликало	співпереживання	й	довіру.

Спробуймо	й	ми	перейнятися	чаром	поетичного	слова	Олексан-
дра	Олеся.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. робота в парах.
—	 Розкажіть	про	О.	Олеся,	уточніть	і	доповніть	свої	знання.
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2. Завдання учням.
1)	 Виділіть	у	вигляді	тез	основні	віхи	життя	і	риси	творчості	

О.	Олеся.
2)	 Висловіть	власні	думки	та	враження	про	поета	і	його	твор-

чість.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
Перша	 поетична	 збірка	 О.	 Олеся	 «З	журбою	 радість	 обня-

лась…»	вийшла	у	Петербурзі	 1907	року.	Те	 видання	 відразу	по-
мітила	Леся	Українка	 і	 належним	чином	 оцінила	 талант	поета.	
Климентій	Квітка,	чоловік	поетеси,	згадує	про	це	так:	«По	виході	
першого	тому	віршів	Олеся	вона	сказала,	що	він	випередив	її	яко	
ліричний	поет,	 і	 при	 тім	не	 зажурилася	 і	 сказала	 тільки,	що	 їй	
вже	писати	ліричні	вірші	не	варто».

Поет	вніс	в	українську	літературу	нові	образи	й	ритми.	Від-
сутність	повчального	тону	в	його	поезіях	сприймалася	сучасни-
ками	 як	 розрив	 із	 попередньою	 народницькою	 традицією.	 По-
ряд	з	романтичними	мотивами	поет	уживав	символічну	систему	
образів,	прагнучи	за	допомогою	символів	та	алегорій	досягнути	
приховану	 сутність	життя	 («Айстри»,	 «Лебідь»	 та	 ін.).	Провід-
не	місце	в	першій	збірці	Олеся	посідали	також	твори,	пов’язані	
з	революцією	1905	року,	що	стали	яскравим	зразком	громадян-
ської	 поезії	 («Ой	 не	 квітни,	 весно,—	 мій	 народ	 в	 кайданах»,	
«Капітану	Шмідту»,	«З	військом	за	волю	боролися	ми…»	та	ін.).

О.	Олесь	 вважається	 одним	 із	 зачинателів	 українського	мо-
дернізму.	Модерністська	основа	світовідчування	поета	виявилася	
в	 трагічному	протиставленні	мрій	 і	 реальності,	минущого	 й	 ві-
чного.

Усього	Олесь	 написав	 одинадцять	 поетичних	 збірок,	 більше	
двадцяти	драм,	а	також	численні	опоетизовані	народні	казки,	по-
еми,	фейлетони,	мистецькі	переклади	з	інших	мов,	що	є	великою	
творчою	натхненною	працею.

2. Виразне читання поезії «З журбою радість обнялась…».

3. Словникова робота, обмін враженнями про поезію.

4. Евристична бесіда.
—	 Про	що	йдеться	 в	 поезії	 «З	журбою	радість	 обнялась…»?	

(Про	життя,	в	якому	постійно	присутні	світлі	й	темні	сторони.)
—	 Яким	настроєм	перейнятий	вірш?
—	 Назвіть	контрасти,	поняття,	що	протиставляються	в	поезії.	

(Журба	—	радість,	сльози	—	сміх,	ранок	—	ніч,	летить	—	спиня,	
одна	—	друга.)
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—	 Які	ще	 художні	 прийоми,	 засоби	 використано	 в	 поезії?	
(Порівняння	«як	 в	жемчугах»,	 ускладнена	метафора	«З	журбою	
радість	обнялась…»,	риторичні	запитання.)

—	 Про	що	 свідчить	«економність»	 у	 використанні	 художніх	
засобів?	(Про	майстерність	автора.)

—	 Визначте	 віршовий	 розмір	 поезії,	 рими.	 (Чотиристопний	
ямб,	перехресна	чоловіча	рима.)

5. Слово вчителя.
О.	Олесь	—	співець	кохання,	радості	життя.	І	переконати	нас	

у	цьому	може	романс	на	його	 слова	у	 виконанні	неперевершеної	
Ніни	Матвієнко	«Чари	ночі».	(Прослуховування	аудіозапису.)

Літературознавець	В.	Яременко	так	пише	про	цей	вірш:	«Смі-
ються,	плачуть	солов’ї	—	це	поезія,	красу	якої	можна	порівняти	
з	красою	квітів:	 є	 квіти,	 до	яких	не	можна	доторкнутись	навіть	
люблячою	рукою.	Від	 дотику	 вони	 в’януть.	 Такі	 інтимні	 поезії	
О.	Олеся.	Настрій	 більшості	 з	 них	просто	 неможливо	передати.	
При	спробі	перекласти	його	на	мову	прози	він	в’яне	і	зникає…»

6. Виразне читання поезії о. олеся «Чари ночі».

7. Словникова робота, обмін враження, виконання завдань.

1)	Визначте	асоціації.

«Чари ночі»

за	змістом за	настроєм за	мотивами за	художніми	засобами

«Чари ночі» — це

гімн	життю,	коханню

солов’їна	пісня,	єднання	з	природою

філософське	осмислення	скороминущості	життя

магія	весняної	ночі,	любові

2)	Випишіть	афористичні	вислови.	Чи	згодні	ви	з	автором?	Свою	
думку	обґрунтуйте.

8. Слово вчителя.
Громадська	лірика	—	це	особиста	позиція	поета	в	суспільстві,	

його	переконання,	ідеали,	ставлення	до	рідної	мови,	національної	
культури,	 історії,	 іншими	словами	—	сила,	привабливість,	прав-
дивість	і	цінність	його	поетичного	слова	для	сучасних	і	наступних	
поколінь.
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До	громадської	лірики	належить	вірш	О.	Олеся	«О	слово	рідне!	
Орле	скутий!..».

9. Виразне читання вірша «о слово рідне! орле скутий!..».

10. Словникова робота, обмін враженнями, евристична бесіда.

—	 Чому	автор	називає	мову	«орлом	скутим»?	(Бо	вона	могут-
ня,	горда,	але	їй	перешкоджають	у	розвиткові.)

—	 Чому	«слово	рідне»	кинуте	чужинцям	«на	сміх»	і	хто	в	цьо-
му	винен?	(Деякі	українці	самі	забувають	мову	батьків,	нехтують	
нею,	навіть	зневажають.)

—	 Із	 чим	поет	порівнює	мову	 і	 чому?	 (Мова	уособлює	красу,	
силу	батьківщини	й	народу,	звеличується	нею.)

—	 До	чого	закликає	слово	поета	і	чому?	(Бути	зброєю,	сонцем	
у	боротьбі	за	краще	майбутнє	рідного	краю.)

—	 Які	художні	засоби	у	вірші	найбільш	виразні?	 (Риторичні	
звертання,	окличні	речення;	епітети	й	метафори	«співочий	грім»,	
«Дніпра…	левій	рев»,	інверсія	та	ін.)

—	 Поясніть	 вираз	 «розлетися	Дощами	 судними	 над	 ним».	
(Це	метафора,	що	натякає	на	покарання	за	знехтування	мови,	на	
очищення,	відновлення	любові	народу	до	своїх	духовних	ціннос-
тей.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть	речення.	y
«Мене	зачарував	…»
«Мене	вразила	(здивувала)	думка	…»
«Поезія	О.	Олеся,	на	мій	погляд,	…»

Vі. доМашнє завдання

Вміти	 виразно	 читати	й	 аналізувати	 вірші	О.	Олеся,	 один	 із	
них	вивчити	напам’ять.

Урок № 59

Тема. Олександр	Олесь.	Поезії.	Виразне	 читання	 ві-
ршів	напам’ять.

Мета: за	 допомогою	 засобів	 виразного	 читання	 роз-
крити	красу	та	глибину	думки	в	поезіях	О.	Оле-
ся,	викликати	інтерес	до	художнього	читання;	
розвивати	пам’ять,	уміння	вдумливо	та	вираз-
но	 декламувати	 вірші,	 висловлювати	 власне	
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враження	про	них;	виховувати	любов	до	поезії,	
естетичний	смак.

обладнання: портрет	поета,	збірки	його	творів,	ілюстрації	до	
них,	аудіозаписи;	узагальнюючі	таблиці,	стен-
ди	про	засоби	виразного	читання.

Теорія літератури: виразне	читання,	темп,	інтонація,	пауза,	логіч-
ний	наголос,	міміка,	жести.

Хід уроку

і. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

ііі. основний зМісТ робоТи

1. робота в парах.
Розкажіть	 одне	 одному	 вірш	 напам’ять,	 повторивши	 його		y
текст.

2. Виразне читання напам’ять.
(Учні	декламують	вірші	О.	Олеся	за	власним	вибором,	обґрун-

товуючи	його.	Можна	провести	у	вигляді	конкурсу	із	журі	та	ви-
значенням	переможців.)

іV. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

1)	Визначте	 тематику,	мотиви,	 віршові	 розміри	 та	 рими	вивче-
них	віршів.
(«З	журбою	 радість	 обнялась…»,	 «О	 слово	 рідне!	 Орле	 ску-

тий!..»,	«Чари	ночі»	написані	ямбом.)
2)	Поєднайте	приклади	художніх	засобів	з	їх	визначенням.

Сміються,	плачуть епітет

б’ють	піснями	в	груди,	весна	іде	на-
зустріч	вам

риторичні	окличні	речен-
ня

цілуй,	цілуй,	цілуй	її афоризм

знов	молодість	не	буде! метафора

життя	—	єдина	мить! інверсія

шумляче	море антоніми,	антитеза

чаруй,	хмілій,	впивайся синоніми

струни	золоті повтори

як	Фауст порівняння
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V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Найкращим	декламатором,	на	мій	погляд,	був	(була)	…»
«Виразне	читання	віршів	сприяє	…»
«Я	відкрив	(відкрила)	для	себе	…»

Vі. доМашнє завдання

Прочитати	драматичний	етюд	О.	Олеся	«По	дорозі	в	Казку».

Урок № 60

Тема. Олександр	Олесь.	Драматичний	 етюд	 «По	 до-
розі	в	Казку».

Мета: допомогти	учням	усвідомити	 ідейно-художній	
зміст	 твору,	 його	жанрові	 та	 стильові	 особли-
вості;	розвивати	навички	аналізу	драматичних	
творів,	 висловлення	 власних	думок	 і	 вражень	
щодо	 прочитаного;	 виховувати	 усвідомлення	
того,	 що	 любов	 до	 рідного	 краю	—	 джерело	
творчої	наснаги,	мрія	—	це	природне	прагнен-
ня	людини	жити	краще,	спонукання	до	актив-
ної	 діяльності;	 сприяти	 розумінню	 благород-
ства	 вчинків,	 які	 здійснюються	 заради	щастя	
людей.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: драматичний	етюд,	символізм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Олександр	Олесь,	 із	 творчістю	якого	ми	продовжуємо	 знайо-

митись,	 настільки	лірик,	що	 залишається	ним	 і	 в	 драматичних	
творах,	 осяяних	 високою	мрією.	Мрія	 для	 письменника	—	це	
природне	прагнення	людини	 до	кращого	життя,	 спонукання	 до	
активної	діяльності.	Його	герої	здатні	до	благородних	вчинків	за-
ради	щастя	людей	готові	йти	вперед	і	вести	за	собою.	На	жаль	як	
і	в	давні	часи,	так,	мабуть,	і	нині,	не	всі	розуміють	і	цінують	їхні	
високі	поривання.	Але	будемо	оптимістами	й	подивимося,	що	ду-
має	з	цього	приводу	сам	Олександр	Олесь.
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іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.

У	1914	році	О.	Олесь	видає	«Драматичні	етюди»,	до	яких	вхо-
дять	твори	«По	дорозі	в	Казку»,	«Золота	нитка»,	«Осінь»,	«Танець	
життя»,	«На	свій	шлях»	тощо.

Що	ж	таке	драматичний	етюд?	Слово	«драматичний»	зрозумі-
ло.	Етюд	—	зарисовка	з	натури.	Терміном,	запозиченим	з	маляр-
ства,	називають	невеликі	пейзажні	 або	психологічні	 літературні	
зарисовки.	Етюдом	також	вважають	невеликий	драматичний	чи	
музичний	твір	або	розіграну	сцену.

2. Складання «сюжетного ланцюжка».

(Учні	з	допомогою	вчителя	складають	«сюжетний	ланцюжок»	
драматичного	етюда	«По	дорозі	в	Казку».)

і картина

Люди	з	юрби	нарікають,	що	в	лісі,	де	вони	живуть,	холодно,	голодно,	
що	тут	не	можна	жити

Молодий	хлопець	пропонує	шукати	дорогу	з	лісу,	з	нього	сміються.	Ді-
вчина	приходить	його	пожаліти,	він	ображається.	Дівчина	говорить,	
що	любить	шевця.	Хлопець	говорить,	що	той	—	не	орел,	а	любити	тре-
ба	лише	орлів,	героїв

Хлопець	нарікає	на	байдужість	людей,	рабську	покору,	задоволення	
малим.	І	йде	шукати	дорогу	з	лісу,	до	сонця

Народ	вирішує	іти	за	хлопцем,	який	вказав	їм	мету	життя

іі картина

Юрба	визнала	свого	лідера,	Учителя,	повірила	йому,	побачила	його	
силу	й	сміливість	(він	навіть	поглядом	приборкував	хижих	звірів)

Люди	йдуть	за	вождем,	долаючи	труднощі,	гинучи.	Він	закликає	не	бо-
ятися	перешкод,	які	ще	зустрінуться	на	шляху

ііі картина

Ввождь	знесилений,	утомлений.	На	мить	йому	здається,	що	він	заблу-
кав,	загубив	дорогу.	Юрба	зневіряється,	сміється	зі	свого	поводиря,	ки-
дає	в	нього	каміння,	залишає	його	і	йде	назад	до	своєї	домівки	в	лісі
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До	нього	спускається	хлопчик	із	Казки.	Йому	здається,	що	це	привид.	
Але	той	відхиляє	гілки	й	показує	вождеві	сонячне	проміння	й	золоту	
браму	Казки.	Він	кличе	людей,	але	ті	його	не	чують

3. Евристична бесіда, виконання завдань проблемно-пошукового 
характеру.
—	 Про	що	цей	твір?	(Про	шлях	до	мрії;	взаємні	сумніви,	зневі-

ра	зупиняють	вождя	і	народ	за	крок	до	досягнення	мети.)
—	 Чому	в	героїв	немає	власних	імен?	(Вони	узагальнені,	сим-

волічні.)
—	 Проведіть	мистецькі	аналогії.
1)	 Що	 єднає	 «Лісову	пісню»	Лесі	Українки	 та	 драматичний	

етюд	Олександра	Олеся?	(Вибір	дівчини	—	любить	шевця,	
а	не	«орла»	і	вибір	Лукаша	(практична	Килина,	а	не	Мав-
ка).	Він,	як	і	Лукаш,	грає	на	сопілці;	трагічна	суперечність	
між	дійсністю	і	мрією.)

2)	 Що	спільного	є	в	«Мойсеї»	І.	Франка	і	драматичному	етюді	
О.	Олеся?	(Проблема	вождя	і	народної	маси;	зневіра	вождя	
навіть	на	мить	призводить	до	краху.)

—	 Визначте	образи-символи	твору.

образи символи

Дорога	в	Казку Духовні	поривання	людини	до	кращого	життя

Казка Мрія

Темний	ліс,	хижі	звірі Життєві	труднощі,	трагедії,	перешкоди

Сонячне	проміння Світло,	щастя

4. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Визначте	проблеми	твору.	y

О р і є н т о в н і 	 в і д п о в і д і
—	 Вождя	і	народної	маси;
—	 лідерства;
—	 кохання;
—	 мрії	та	дійсності;
—	 шляхів	досягнення	мети.

5. робота над характеристикою героя.

Схарактеризуйте	головного	героя	твору.	(Див.	с.	261.)	y

6. Міні-диспут.

«Казка	життя	людства:	вимисел	чи	реальність?»

Закінчення схеми
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готовий	до	самопо-
жертви	заради	інших

із	ніжним,	чут-
ливим	серцем

піддався	зневірі,	сумнівам	
і	зупинився	за	крок		

до	мети

Він

	
лідер мрійливий вразливий сміливий,	рішучий

IV. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Висловіть	свою	думку	про	новаторство,	реформаторство	О.	Оле-	y
ся	в	поезії	за	уривком	зі	статті	В.	Петрова.
«Ми	могли	 б	 закинути	Олесеві	 творчу	 інертність,	 безініція-

тивність,	небажання	працювати	над	індивідуалізацією	образового	
матеріялу,	яким	він	користується	для	своїх	поезій,	але	ми	зігно-
рували	б	головне:	піднести	рідне	слово	як	поетичне	слово	було	смі-
ливим	кроком	з	боку	Олеся,	і	цей	зроблений	ним	крок	забезпечив	
йому	творчий	успіх	і	визнання.

Значення	Олеся	в	українській	літературі	можна	порівняти	 зі	
значенням	Котляревського.	Що	зробив	Котляревський?	Іван	Кот-
ляревський	 запровадив	 до	 літератури	 семінарську	поезію	 в	 усій	
її	 характерній	жанровій	 і	мовній	 відмінності.	Олесь	 запровадив	
альбомну,	 романсову,	 революційну,	 студентську,	 взагалі	 інтелі-
гентську,	 ту	поезію	й	таку,	що	доти	в	українському	письменстві	
лишалась	поза	межами	громадського	визнання.	<…>

Народництво	 з	 властивим	йому	доктринерським	ригоризмом	
усувало	з	літератури	специфічно	інтелігентські	жанри,	хоч	в	побу-
ті	їм	належало	почесне	місце.	Наприклад,	романс.	З	народницької	
літератури	його	виключено.	Олесь	вводить	його.	Романсова	стихія	
панує	в	його	творчості.	Досі	право	на	літературу	належало	тільки	
народові,	модернізм	1900-х	років	намагається	право	на	літературу	
передати	інтелігенції.	Інтелігенція	претендує	репрезентувати	на-
род.	Тим-то	 в	 літературі	 початку	ХХ	віку	 типово	 інтелігентські	
жанри	висуваються	на	перший	плян.

У	цьому	реформаторське	значення	поезії	Олеся».

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 Складання сенкану.
Складіть	сенкан	за	темою	уроку.	y
На п р и к л а д:

Казка.	
приваблива,	запашна	
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вабить,	кличе,	спонукає.	
Хто	знає	дорогу	до	неї?	
Мрія.	
(або:	Мета.)

Vі. доМашнє завдання

Вміти	аналізувати	драматичний	етюд	О.	Олеся,	скласти	усний	
твір	«Хто	такий	лідер	і	добре	це	чи	погано?»	або	«Які	шляхи	мож-
ливі	для	успішного	досягнення	мети?».

індивідуальне завдання. Підготувати	повідомлення	«Винни-
ченко	—	художник».

Урок № 61

Тема. В.	Винниченко.	Життя	і	творчість,	громадська	
й	політична	діяльність.

Мета: глибше	 ознайомити	 учнів	 із	життям	 і	 творчі-
стю	письменника	 та	 громадського	 діяча,	 заці-
кавити	ними,	спонукати	школярів	до	читання;	
розвивати	навички	 сприйняття	 інформації	 на	
слух,	 виділення	 головного	 та	 важливих	 дета-
лей,	вміння	визначати	риси	світогляду,	бачити	
міжпредметні	зв’язки;	виховувати	почуття	по-
шани	до	 талантів	України,	 до	художньої	 літе-
ратури.

обладнання: портрет	 письменника,	 виставка	 творів,	 ілю-
страції	до	біографії.

Теорія літератури: жанри	літератури,	неореалізм.

Хід уроку

і. акТУалізація опорних знань Учнів

 колективна робота.
Заслуховування	 усних	 творів	 за	 проблемними	 питаннями	

у	зв’язку	із	вивченням	драматичного	етюда	«По	дорозі	в	Казку».

іI. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
«Кого	у	нас	читають?	Винниченка.	Про	кого	скрізь	йдуть	роз-

мови,	 як	 тільки	 річ	 торкається	 літератури?	Винниченка.	Кого	
купують?	 Знов	Винниченка»,—	 так	 говорив	 про	 письменника,	
з	постаттю	якого	ми	 сьогодні	 будемо	 знайомитися,	М.	Коцюбин-
ський.	Про	цю	людину	ви	чули	на	уроках	історії	України	як	про	
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відомого	державного	діяча.	А	ще	це	художник,	історик,	літерату-
рознавець,	митець	 різнобічних	 обдарувань.	Сподіваюся,	 ви	 вже	
зацікавлені,	адже	багато	хто	мріє	стати	відомим,	досягти	значних	
успіхів,	 здійснити	свою	мрію.	Дороговказом	у	цьому	часто	може	
стати	життєпис	великих.

ііі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
—	 Що	ви	вже	знаєте	про	В.	Винниченка	з	уроків	 історії,	які	

твори	вчили	раніше,	яке	у	вас	враження	від	них?	(6-й	клас.	Опо-
відання	«Федько-халамидник».)

Володимир	Винниченко	народився	 1880	 року	 в	Херсонській	
губернії	 Єлисавєтградського	 повіту	 (тепер	 Кіровоградська	 об-
ласть).	 Батько	 його	 був	 безземельним	 селянином,	 наймитував	
у	поміщицькій	економії.	Мати	вже	мала	від	першого	шлюбу	трьох	
дітей.	Майбутній	 письменник	 зростав	 на	 півдні	України,	 серед	
широких	степів	і	саме	з	них,	мабуть	зачерпнув	велич	духу	й	силу.	
Із	семи	років	малий	Володимир	вчиться	в	народній	школі.	Розум-
ний,	допитливий,	цікавий	від	природи	хлопець	легко	оволодіває	
азами	науки.

Сім’я	 переїжджає	 до	 Єлисавєтграда.	Батько	 працює	 теслею	
на	будівництві,	а	старший	брат	Андрій	—	робітником-складачем	
у	друкарні.	Володимир	вступає	до	Єлисавєтградської	гімназії,	де	
вчиться	на	кошти	 брата.	Та	 закінчити	навчання	хлопцеві	 не	по-
щастило.	Одні	 дослідники	 творчості	Винниченка	 стверджують,	
що	через	матеріальні	нестатки,	інші	—	що	його	виключили	з	гім-
назії.	Непокірний,	але	чесний	і	відвертий	«мужицький	син»	давав	
відсіч	«благородним»	дітям,	міг	постояти	за	себе	й	слабших	това-
ришів,	принципово	говорив	українською	мовою.

—	 Чи	не	нагадує	це	когось	 із	 героїв	його	 творів	 (наприклад,	
Федька-халамидника)?

У	сьомому	класі	він	організував	гурток,	метою	якого	була	бо-
ротьба	за	права	людини.	Начальство	гімназії	вирішило	спекатися	
«політично	неблагонадійного»	 учня.	Уже	 тоді	юнак	пробує	 свої	
сили	в	літературі,	пише	поезії,	оповідання,	поеми,	сатиру,	але	ні-
чого	із	цих	творів,	на	жаль,	не	збереглося.

Сімнадцятилітній	парубок	вирушає	в	мандри	Україною.	Про-
бує	прожити	самостійно,	заробляючи	наймитуванням	у	поміщиць-
ких	економіях,	працює	на	заводі,	залізниці	й	водночас	займається	
самоосвітою,	щоб	скласти	іспит	на	атестат	зрілості.

Мандри	й	поневіряння	стали	для	нього	суворою	школою	жит-
тя.	 1900	 року,	 склавши	 екстерном	 екзамени	 в	 Златопільській	
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гімназії,	він	вступає	на	юридичний	факультет	Київського	універ-
ситету.

Винниченко	повністю	занурюється	у	вир	студентського,	полі-
тичного	життя	—	стає	членом	української	студентської	громади,	
Революційної	 української	 партії,	 пише	 брошури,	 прокламації,	
листівки,	веде	активну	пропаганду.	За	це	його	заарештовують,	са-
джають	до	в’язниці,	потім	випускають,	але	виключають	з	універ-
ситету	без	права	вступу	і	з	забороною	проживання	в	Києві.	Цього	
ж	1902	року	в	журналі	з’являється	його	оповідання	«Сила	і	краса».

Далі	—	шалений	вир	подій:	підпільна	діяльність,	солдатчина,	
втеча	з	війська,	еміграція	в	Галичину,	праця	в	газетах,	нелегальні	
переходи	кордону	 із	 забороненою	літературою,	 арешт	 і	 півтора-
річне	ув’язнення	в	камері-одиночці	Лук’янівської	тюрми.	Винни-
ченко	намагається	 визволитися	у	 будь-якій	 спосіб,	 навіть	 імітує	
самогубство,	 яке	ледь	не	 скінчилося	 трагічно.	Єдина	розрада	—	
можливість	писати.	Далі	—	служба	 в	 «дисциплінарному	 баталь-
йоні»,	 втеча	 за	кордон,	 повернення	 із	 чужим	паспортом	 і	 знову	
мандри,	 знову	кіпуча	діяльність.	Життя	давало	 безліч	 тем,	кон-
фліктів,	ситуацій,	усе	це,	переплавлене	творчим	талантом,	вихо-
дило	з-під	пера	Винниченка.	Він	навіть	домігся	дозволу	й	успішно	
склав	випускні	іспиті	в	університеті.

Знову	 тюрма,	 втеча,	 еміграція.	 І	щаслива	 зустріч	 із	майбут-
ньою	дружиною,	другом	на	все	життя	—	Розалією	Ліфшиц.

У	 роки	Першої	 світової	 війни	Винниченко	 повертається	 до	
України,	живе	на	нелегальному	 становищі	й	 багато	пише	—	ро-
мани	 «Заповіт	 батьків»,	 «Записки	 кирпатого	 Мефистофеля»,	
«Хочу!»,	«Божки»,	«Чесність	з	собою»,	«Рівновага».	Його	драми	
«Щаблі	життя»,	«Дисгармонія»,	 «Великий	Молох»,	«Мементо»,	
«Чужі	люди»,	«Брехня»,	«Гріх»,	«Закон»,	«Співочі	товариства»,	
«Панна	Мира»,	«Чорна	Пантера	і	Білий	Ведмідь»	та	інші	йшли	на	
сценах	українських,	російських,	західноєвропейських	театрів.

1917	рік	В.	Винниченко	разом	із	М.	Грушевським	очолює	уряд	
Української	Народної	Республіки	 (УНР).	Він	 стає	 заступником	
голови	Центральної	Ради	 та	 головою	 її	 генерального	 секретаріа-
ту	—	автономного	уряду	України,	а	з	1918	по	1919-й	очолює	Ди-
ректорію.

У	лютому	1919	року	Винниченко	виходить	з	уряду	і	виїздить	
за	 кордон.	Наступного	 року	намагається	 вести	переговори	 з	 ке-
рівництвом	більшовиків	щодо	 автономії	України,	 але	 зазнає	по-
разки.	Не	 склалися	його	 стосунки	й	 з	 колишніми	 соратниками.	
Він	робив	усе,	що	міг,	для	щастя	України,	готовий	був,	як	пише	
в	щоденнику,	«на	всі	жертви,	навіть	на	смерть	аби	тільки	вряту-
вати	українську	націю	від	розп’яття».	У	травні	1920	року	подруж-
жя	Винниченків	 знову	 приїздить	 до	 Росії	 з	 переговорами,	 але	
безрезультатно.	Письменникові	 доводиться	назавжди	покинути	
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батьківщину.	Його	політична	кар’єра	закінчується	провалом.	По-
тяглися	гіркі	роки	еміграції.

В.	Винниченко	побував	і	у	фашистському	концтаборі	за	член-
ство	 в	комуністичній	партії	Франції	 та	 відмову	 служити	новому	
режиму;	 відчув	 «принади»	 емігрантського	напівголодного,	 зли-
денного	існування.

Не	стало	письменника	1951	року.	Він	помер	у	«Закутку»	села	
Мужек	біля	Канн	у	Франції.

Єдиною	втіхою	на	чужині	для	В.	Винниченка	була	літературна	
та	малярська	 праці.	 З-під	 пера	майстра	 з’явилися	 романи	 «Со-
нячна	машина»,	 «Поклади	 золота»,	 «Слово	 за	 тобою,	Сталіне!»,	
«Нова	 заповідь»,	 «Вічний	 імператив»,	 «Лепрозорій»,	 повість	
«На	той	бік»,	цикл	оповідань	«Намисто»,	а	також	есе,	драми,	фі-
лософський	трактат,	кіносценарії,	щоденник.

2. Повідомлення учня.

(Учень	розповідає	про	В.	Винниченка	як	художника.)
Ще	 одна	 грань	 таланту	 Винниченка	—	живопис,	 графіка.	

«Для	повного	самовираження	чи,	навпаки,	втечі	від	себе	—	літе-
ратора	й	політика	—	відчував	потребу	в	спілкуванні	ще	з	однією	
Музою,—	пише	критик	Федченко.—	 Інтерес	 до	 спеціальних	 об-
разотворчих	студій	виник	у	Винниченка	під	час	його	роботи	над	
романом	 «Сонячна	машина»,	 який	 з	 усіх	 творінь	 письменника	
відзначається	особливою	політематичністю,	поліфонічністю,	ска-
зати	 б,	поліколористичністю».	Цей	 інтерес	підтримувався	друж-
бою	 з	 художником	Миколою	Глущенком,	 який	 згадував:	 «Зда-
ється,	якщо	я	не	помиляюся,	Винниченко	почав	малювати	п’ять	
років	 тому	 літом.	 Вперше	 ми	 разом	 малювали	 в	 Сен-Рафаелі,	
в	 1927	 році.	 Спочатку	малярство	 для	нього	 було	 спочинком	 від	
літературної	діяльності…

Малював	він	тоді	пейзажі,	вишукуючи	сполучення	фарб,	спро-
щуючи	складний,	детальний	південнофранцузький	краєвид.	Цей	
своєрідний	підхід	до	натури	давав	виразну	індивідуальність	його	
малюнкам».	Найкращі	 пейзажі	 того	 часу	 цікаво	 скомпоновані;	
з	 різними	 обробленими	малярськими	планами	не	 поступаються	
кращим	малярам	школи	«Еколь-де-Парі».	1935	року	Винниченко	
подарував	Глущенкові	свій	етюдний	альбом,	у	якому	було	півтора	
десятка	малюнків	аквареллю	і	тушшю.	Дивом	цей	альбом	зберігся	
до	наших	днів.	Акварельні	 та	 олійні	 пейзажі,	 портрети,	 натюр-
морти	 й	 графічні	 композиції	 Винниченка	 експонувалися	 свого	
часу	 у	Франції	 та	 за	 її	межами.	Вони	 були	належно	 оцінені	 па-
ризькою	критикою	і	здобули	визнання	таких	видатних	художни-
ків,	як	Анрі	Сіньяк,	Пабло	Пікассо,	Леже.	З	кожним	роком	успіхи	
Винниченка	 в	малюванні	 були	помітнішими.	Спокійнішою	 стає	
палітра,	сполучення	фарб,	виразнішим	—	індивідуальний	стиль.
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Велике	досягнення	В.	Винниченка	—	його	натюрморт.	Літера-
турознавець	Сергій	Гальченко	відзначає	чудову	скомпонованість,	
витончені	 поєднання	фарб,	малярську	щирість	 автора	 у	 натюр-
мортах.

Мистецтвознавця	М.	Келлер	у	творчості	Винниченка	вразило	
надзвичайне	багатство	фарб.	Його	пейзажі,	квіти,	інтер’єри	«про-
йняті	світлом	і	неначе	прозорі…	Його	червоні	та	жовті	тони	мають	
безліч	відтінків	і	заглиблюються	та	збагачуються	контрастовими	
плямами	рідких,	 темних	 тонів.	Винниченко	 закоханий	у	фарби.	
Він	бавиться	ними,	як	дорогоцінним	камінням,	і	знаходить	з	над-
звичайною	легкістю	дедалі	нові	кольорові	багатства…	Закоханість	
у	природу,	повага	і	“чесність”	до	всякої	малярської	теми,	свіжість	
та	щирість	 сприймання	моделі	—	все	це	надає	 творчості	Винни-
ченка	неповторної	краси».

3. Запитання до учнів.
—	 Які	 б	 риси	характеру	В.	Винниченка	 ви	 б	 назвали	 визна-

чальними,	 видатними,	 чому?	 (Активна	 громадянська	 позиція,	
працелюбність,	патріотизм.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Тестове завдання.
Укажіть	 рядок	 відповідних	 за	 змістом	 слів,	 опущених	 у	 ви-	y
словлюванні	І.	Франка	про	В.	Винниченка.	Прокоментуйте	цю	
цитату.
«Серед	млявої,	 тонко-артистичної	 та	млосної	 або	 ординарно-

шаблонної	 та	 безталанної	 генерації	 сучасних	українських	пись-
менників	раптом	винирнуло	щось	таке	дуже	рішуче,	мускулисте	
і	повне	…	,	щось	таке,	що	не	лізе	в	кишеню	за	словом,	а	сипле	його	
потоками,	що	…	крізь	сито,	а	валить	валом,	як	саме	життя,	всуміш	
українське,	московське,	 калічене	й	 чисте,	 як	 срібло,	що	не	має	
меж	своїй	обсервації	[спостережливості]	і	границь	своїй	пластич-
ній	…	.	І	відкіля	ти	взявся	у	нас	такий?	—	хочеться	по	кожнім	опо-
віданні	запитати	д.	[добродія]	Винниченка».

А	 зброї	…	не	губить	…	оперативності;
Б	 темпераменту	…	не	сіє	…	творчості;
В	 обличчя	…	не	робить	…	грації;
Г	 розуміння	…	не	любить	…	грамотності.

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 Гра «Займи позицію».
—	 Чи	може	життєпис	великої	людини	минулого	чогось	навчи-

ти,	 спонукати	до	 роздумів	 сучасного	 десятикласника?	Відповідь	
обґрунтуйте.



267

Так Частково Ні

або

Не	визначився

Vіі. доМашнє завдання

Знати	біографію	письменника,	прочитати	один	із	його	невели-
ких	творів	(можна	оповідання	зі	збірки	«Намисто»	чи	якісь	інші,	
драматургію).

індивідуальне завдання. Підготувати	повідомлення	про	 роз-
виток	наукової	фантастики	у	світовій	літературі	 (заслуховується	
через	урок).

Урок № 62

Тема. В.	Винниченко.	Прозові	 й	 драматичні	 твори.	
Мала	проза:	ідейно-стильові	особливості	збірки	
«Краса	і	сила».

Мета: допомогти	учням	усвідомити	жанрову	й	стильо-
ву	 різноманітність	 творів	 письменника,	 їхню	
художню	 привабливість;	 розвивати	 навички	
самостійного	читання	й	аналізу	художніх	тво-
рів,	 підбору	 відповідної	 інформації,	 її	 оціню-
вання;	 виховувати	 почуття	 гуманізму,	 любов	
до	художньої	літератури.

обладнання: портрет	письменника,	видання	творів,	ілюстра-
ції	 до	них;	 відеозаписи	 театральних	 вистав	 за	
творами	В.	Винниченка.

Теорія літератури: літературні	жанри,	неореалізм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Одні	називали	його	«лікарем	людських	душ»,	 інші	гостро	за-

суджували	«колупання»	в	закутках	найпотаємнішого.	Гнат	Хот-
кевич	відзначав:	«Сильний	талант,	те,	що	він	пише,	невитримане,	
негармонійне,	кострубате,	але	міцне	і	колоритне».	Це	про	В.	Ви-
нниченка.	Так	хто	ж	він	—	великий	митець	чи	експериментатор	
в	 галузі	 літератури	для	 обраних?	Над	цими	 та	 багатьма	 іншими	
питаннями	ми	 будемо	розмірковувати	на	 сьогоднішньому	уроці.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.
1)	 Розкажіть	про	В.	Винниченка	як	людину,	громадського	ді-

яча,	політика	й	письменника.
2)	 Поясніть,	чому	творчість	письменника	довгий	час	замовчу-

валася.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
1924–1928	року	видавництво	«Рух»	випустило	«Зібрання	тво-

рів»	В.	 Винниченка	 у	 23	 томах,	 а	 1930–1932-го	 у	 видавництві	
«Книгоспілка»	вийшло	28	томів!

Талант	художника,	темперамент	оратора,	аналітичний	розум	
мислителя,	життєва	активність	 і	палка,	кипуча,	жагуча	 (як	лю-
бив	 говорити	 сам	письменник)	 вдача	 людини,	 якій	 небайдуже,	
що	відбувається	навколо,	допомагали	швидко	 і	 гостро	реагувати	
на	 актуальні	проблеми	життя,	 давали	матеріал	 для	розширення	
тематичних	обріїв.

Обсягом,	різноманітністю	тематики,	проблематики,	 безліччю	
людських	 типів	 творчість	В.	Винниченка,	 безперечно,	 стоїть	 на	
рівні	європейської	літератури.	(За літературознавцем А. Річиць-
ким.)

Яка	ж	тематика	творів	В.	Винниченка?	Він	пише	про	руйну-
вання	 старого	життя,	 соціальні	контрасти,	 наростання	протесту	
трудящих	мас,	 економічну	кризу	 тогочасного	 села;	 про	 «щаблі	
життя»,	 психологію	людини,	 дитини,	 «дисгармонію»	 в	 суспіль-
стві	і	душах;	його	тематика	й	проблематика	—	«любов	і	ненависть,	
терпіння	і	помста,	туга	і	мрія,	мрія	до	ясних,	вільних,	свобідних	
часів,	коли	б	душа	людини	ходила	в	святочній	одежі,	а	не	лежала	
обпльована	і	обезсловлена	біля	воріт	чужого,	ситого,	тупого	пере-
можця».

Які	 б	 теми	й	проблеми	не	порушував	письменник:	 чи	 то	про	
гіркі	 поневіряння	 заробітчан	 («На	 пристані»),	 чи	 про	жахливі	
картини	 в	 будинку	 божевільних	 («Хвостаті»),	 чи	 про	 долю	лю-
дей,	 викинутих	 за	межі	життя	—	наймитів,	політичних	в’язнів,	
злочинців,	 солдатів	 («Краса	 і	 сила»,	 «Голота»,	 «Щось	 більше	 за	
нас»,	«Мнімий	господін»	та	ін.),	чи	про	тяжкий	шлях	художника	
(повість	 «Олаф	Стефензон»),	 чи	про	 злиденне	життя	 емігрантів	
(«Тайна»)	—	на	 всьому	лежить	печать	 глибокого,	 «жорстокого»	
(за	висловом	С.	Єфремова)	реалізму,	збагаченого	тонкою	психоло-
гізацією,	справжньою	художністю,	тобто	—	неореалізму.

Розмірковуючи	над	сенсом	життя,	В.	Винниченко	примушував	
читача	 захоплюватися	прекрасним	 і	 не	 відвертатися	 від	потвор-
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ного,	 «збирати	мед	 із	 будяків	 і	 троянд».	Тому	 герої	 його	 творів	
не	завжди	зрозумілі	до	кінця,	можна	не	погоджуватися	з	 їхніми	
вчинками,	але	важко	залишатися	байдужими	до	них.

2. робота над переказом.
1)	 Переказ	 учнями	 самостійно	 прочитаних	прозових	 творів	

В.	Винниченка,	висловлення	вражень	про	них.
2)	 Детальний	переказ	оповідання	«Краса	і	сила»,	обговорення	

твору.

3. Запитання до учнів.
—	 Наскільки	 сказане	 вчителем	 та	 літературознавцями	про	

В.	Винниченка,	на	вашу	думку,	відповідає	тому,	що	ви	прочитали?

4. Слово вчителя.
«Прозаїк	з	Божої	ласки»,	як	називали	В.	Винниченка,	мав	ще	

й	неабиякий	хист	 драматурга.	Уже	 з	 1909	року	його	п’єси	 були	
в	 репертуарі	 українських	 і	 російських	 театрів,	 а	 згодом	«Чорна	
Пантера	 і	Білий	Ведмідь»,	 «Брехня»,	 «Гріх»	 довгий	час	не	 схо-
дили	зі	сцен	Берліна,	Дрездена,	Лейпцига,	Рима.	Вистава	«Гріх»	
та	інші	й	донині	йде	в	наших	та	зарубіжних	театрах,	а	за	драмою	
«Чорна	Пантера	і	Білий	Медвідь»	режисером	О.	Біймою	був	зня-
тий	фільм.

З	 усього	 творчого	 доробку	В.	Винниченка	 саме	 драматургія	
найбільше	 зазнавала	 критики:	 від	 захоплення	 й	 гордості,	 «що	
в	 особі	 Винниченка	ми,	 українці,	 виходимо	 на	 світову	 арену»	
до	 повного	 заперечення	 ролі	 його	модерно-психологічної	 драми	
у	формуванні	нового	українського	театру.	Одні	говорили,	що	п’єси	
Винниченка	«відкривали	ХХ	вік»	української	драматургії,	а	інші	
бачили	у	цих	же	п’єсах	лише	«копирсання	у	психології».

Як	відзначають	літературознавці,	 драми	Володимира	Винни-
ченка	—	це	 стихія,	 бунт,	 виклик	 суспільству.	 Їхня	 тематика	—	
свідомість	та	інстинкти,	мораль	і	статеві	проблеми,	честь	і	зрада,	
у	розкритті	якої	драматург	часто	«виходив	за	межі	дозволеного».	
Керуючись	своїм	відомим	принципом	«чесності	з	собою»	і	знаме-
нитим	висловом	Шопенгауера	«Філософові,	 як	 і	 поетові,	мораль	
не	повинна	закривати	правди»,	Винниченко	намагається	проник-
нути	в	найпотаємніші	схованки	людської	душі,	психології.	Голо-
вний	 герой	його	п’єс	—	новий	 суспільний	 тип	 інтелігента,	 а	 дія	
відбувається	у	першій	половині	ХХ	століття	 з	його	 соціальними	
конфліктами	й	моральними	протиріччями.

Драматургія	Винниченка	 вирізняється	 гостротою	 проблем,	
глибиною	 психологічних	 екскурсів,	 відсутністю	шаблонності,	
образним	мисленням,	неореалістичними	 тенденціями,	 символіз-
мом,	«новими	горизонтами	і	обріями»,	з	яких	читач,	глядач	має	
змогу	проникати	в	таємниці	людської	підсвідомості.
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5. Повідомлення учня.
(Учень	розповідає	про	драматургію	В.	Винниченка.)
Винниченко	успішно	 виступив	 і	 в	 драматургії,	 яка	 складала	

значну	частину	його	творчості.
У	1920–1921	роках	п’єси	драматурга	ставилися	в	Києві,	Хар-

кові,	Одесі,	Львові,	Чернівцях,	Коломиї,	 в	 театрах	Петербурга,	
Саратова,	Самари,	Тифліса,	Баку.	Проблеми	сценічного	втілення	
його	п’єс	активно	обговорювали	з	драматургом	К.	Станіславський,	
М.	Немирович-Данченко,	М.	Садовський,	Г.	Юра,	М.	Заньковець-
ка,	I.	Мар’яненко.

Лесь	Курбас	 у	 своєму	«Молодому	 театрі»	 здійснив	постанов-
ку	 п’єс	 «Базар»,	 «Чорна	Пантера	 і	 Білий	Ведмідь»;	 за	 участю	
режисера-постановника	Гната	Юри	в	тому	ж	театрі	1919	року	від-
булася	прем’єра	спектаклю	за	п’єсою	«Гріх».

Відомий	 літературознавець	 Григорій	 Костюк	 зазначає,	що	
з	особливим	успіхом	у	країнах	Західної	Європи	йшли	драми	Ви-
нниченка	«Чорна	Пантера	і	Білий	Ведмідь»,	«Закон»,	«Брехня».	
Видатна	 італійська	 драматична	 актриса	Емма	Граматіка	 поряд	
з	драмами	Ібсена,	Піранделльо,	Метерлінка	мала	у	своєму	репер-
туарі	й	драму	Винниченка	«Брехня»,	з	якою	гастролювала	в	усіх	
столицях	Європи.	Показово,	що	 в	 Італії	 впродовж	 трьох	 років	
п’єса	 «Брехня»	 ставилася	 понад	 300	 разів.	У	 той	же	 час	 п’єси	
«Брехня»,	 «Чорна	Пантера	 і	 Білий	Ведмідь»,	 «Закон»,	 «Гріх»	
перекладаються	німецькою	мовою	і	з’являються	в	театрах	Німеч-
чини	та	інших	європейських	країн.

Винниченко	написав	23	п’єси,	прагнув	«художньо	освоювати»	
гострі	соціально-політичні	й	моральні	проблеми	свого	часу.	Воро-
ний	писав	про	нього	як	драматурга:	«На	нашім	літературнім	обрію	
є	 постать,	що	 вже	 довгий	час	приваблює	 загальну	 увагу.	 З	 боку	
одних	вона	викликає	обурення	і	лайку,	з	боку	других	—	щире	при-
знання	і	навіть	ентузіазм;	байдужих	нема,	у	всіх	вона	розбуджує	
глибокий	інтерес	до	себе.	Це	постать	В.	Винниченка…	Він	признає	
обов’язковими	для	 себе	 тільки	 закони	 творчості	 (ніяких	 інших!)	
і	творить	 інтуїтивно,—	мислить	образами,	живими	уявами	(сим-
волами),	не	голими	розуміннями.	І	коли	він	помиляється,	то	і	самі	
помилки	цієї	складної,	художньої,	натури	без	порівняння	цікаві-
ші,	ніж	ліниві	прояви	шаблонової	думки	більшості».

Драматурга	часто	і	гостро	критикували.	Однак	він	продовжу-
вав	писати	п’єси.	У	1929	році	 з’явилися	його	нові	 твору	«Над»,	
«Великий	 секрет»	 і	 «Кол-Нідре».	Винниченко,	 за	 оцінкою	Юрія	
Смолича,	«оригінальною	мистецькою	манерою	посів	по	праву	міс-
це	духозбудника	нової	для	українського	театру	культури».

Цікавою	є	п’єса	«Брехня»	(1910).	У	ній	автор	порушує	мораль-
но-філософську	 та	 етичну	проблеми.	Вороний	у	 статті	 «В	путах	
брехні»	зазначав:	«Секрет	успіху	лежить	у	самій	п’єсі	—	в	ціка-
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вій	проблемі,	 порушеній	 автором,	 і	 в	 оригінальній	 драматичній	
концепції,	 так	неподібній	 до	 всього	 того,	що	мали	ми	 в	 драмах	
інших	 авторів	 до	цього	 часу…	Цю	проблему	 буржуазної	моралі,	
збудованої	на	брехні,	і	трактує	п’єса	Винниченка:	в	ній	брехня	—	
це…	неодмінна	умова	існування	людей	сучасної	дрібнобуржуазної	
верстви».

Центральна	постать	у	п’єсі	—	Наталя	Павлівна.	Вона	вирішує	
дилему:	як	заспокоїти	свою	совість,	своє	бунтівниче	невдоволене	
«я»	інтелігентної	людини	і	виправдатися	перед	коханцем,	щоб	за-
тримати	його	при	собі.	Для	цього	вона	йде	на	компроміс	із	совістю	
і	творить	низку	брехні.	«Що	є	істина?	—	каже	вона.—	Істина	є	по-
старіла	брехня,	всяка	брехня	буває	 істиною».	Вона	впевнена,	що	
«людям	зовсім	не	треба	правди	чи	брехні,	їм	треба	щастя…	покою.	
Коли	брехня	може	це	дати,	слава	брехні».

Вражає	майстерність	Винниченка-психолога.	Він	переконливо	
правдиво	вмотивовує	поведінку	Наталі	Павлівни.

(Учні	 наводять	 приклади	 з	 тексту.	Можна	 заздалегідь	 дати	
завдання	інсценізувати	уривки	твору,	використавши	на	уроці	еле-
мент	рольової	гри.)

На	 думку	М.	 Вороного,	 виявом	 нового	 методу	Винниченка	
в	 техніці	 психологічної	 драми	 було	 те,	що	 автор	 внутрішню	бо-
ротьбу	Наталі	Павлівни	виніс	з	її	душі	на	білий	світ.

«Гріх»	—	один	з	найдовершеніших	драматичних	творів	пись-
менника,	присвячених	революційній	боротьбі	з	російським	само-
державством	у	роки	Першої	світової	війни.	Сценічна	популярність	
п’єси,	 на	 думку	критика	Ол.	Киселя,	 поряд	 з	 усім	 іншим,	 була	
зумовлена	 і	 цікаво	 побудованою	композицією.	 “Гріх”,—	писав	
критик,—	може,	найкраща	п’єса	Винниченка,	при	виконанні	на	
сцені	вона	цілком	опановує	глядача,	й	зацікавлення	нею	не	спадає	
протягом	усього	часу,	 особливо	в	 третьому	акті,	хоч	він	 і	найдо-
вший	в	драмі».

Прем’єра	вистави	п’єси	відбулася	1919	року	на	сцені	«Молодого	
театру»	Леся	Курбаса	за	участю	режисера-постановника	Гната	Юри.

6. колективна робота.
Переказ	 змісту,	 зачитування	 уривків	 із	 драматичних	 творів	

В.	 Винниченка,	 самостійно	 прочитаних	 чи	 побачених	 учнями	
в	театрі,	висловлення	власних	суджень	про	них.	Перегляд	відео-
матеріалів.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Тестове завдання.
Висловлювання	літературознавця	 І.	Дзеверіна	 про	 творчість	

В.	Винниченка	«прагнув	влити	свіжу	кров	у	поетику	старого	реа-
лізму»	означає,	що	письменник:
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А	 взявся	до	розробки	цілком	нових	для	української	літерату-
ри	тем	і	мотивів;

Б	 порушував	лише	проблеми	того	часу;
В	 звернувся	до	психології	людської	душі;
Г	 відмовився	від	 етнографізму	та	побутовізму	заради	зобра-

ження	високого	польоту,	мрій	та	сподівань	людини.

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y

«Я	хотів	би	познайомитися	з	(подивитися,	прочитати	про)	…»
«Згадуючи	оповідання	В.	Винниченка	“Федько-халамидник”,	

я	думаю	…»
«Мені	здалося,	що	…»

Vіі. доМашнє завдання

Вміти	 характеризувати	 творчість	В.	 Винниченка,	 наводити	
конкретні	приклади	із	його	творів,	прочитаних	самостійно;	підго-
туватися	до	конференції	за	романом	«Сонячна	машина».

Урок № 63*

Тема. В.	Винниченко.	Перший	український	науково-
фантастичний	роман	«Сонячна	машина».

Мета: зацікавити	учнів,	 спонукати	 до	 читання	 висо-
кохудожньої	науково-фантастичної	літератури;	
розширити	знання	учнів	про	В.	Винниченка	та	
інших	письменників	 світової	 літератури;	 роз-
вивати	навички	 самостійного	читання,	 добору	
відповідного	цікавого	матеріалу	 для	 виступів;	
розширювати	кругозір	 учнів,	 сприяти	 розви-
ткові	 комунікативних	 навичок;	 виховувати	
усвідомлення	художнього	 слова	як	увічненого	
для	поколінь	досвіду	життя	людини,	 її	думок,	
переживань,	мрій.

обладнання: портрети	письменників	—	наукових	фантастів	
світової	літератури,	виставка	їхніх	творів,	ілю-
страції	до	них;	фрагменти	кінофільмів.

Теорія літератури: науково-фантастичний	роман.

*	 Урок-конференція.
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Хід уроку

і. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

іI. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Люди	 завжди	прагнули	 зазирнути	 в	майбутнє.	 І	 ворожили,	

і	мріяли,	і	складали	казки,	вигадували	чарівні	чоботи-скороходи,	
килими-літаки,	скатерті-самобранки.	Звідси	йде	коріння	фантас-
тичної,	науково-фантастичної	та	утопічної	літератури.	З’являлися	
твори	й	про	«машину	часу»,	і	про	прибульців	із	космосу,	й	про	різ-
ні	надзвичайні	науково-технічні	винаходи.	І	що	дивно:	талановиті	
письменники-фантасти	дійсно	бачили	на	сто,	двісті	років	уперед,	
передбачали	багато	відкриттів.	Але	перевірилось	це	лише	часом.	
Наприклад,	 дослідники	 творчості	Жуля	Верна	підрахували,	що	
близько	трьохсот	його	передбачень	збулося!

В	українській	літературі	першим	науково-фантастичним	рома-
ном	став	твір	В.	Винниченка	«Сонячна	машина»	(1921–1924).	Він	
має	присвяту	«Моїй	сонячній	Україні».	Автор	сподівався,	що	це	
буде	«візитова	картка	української	літератури	в	Європі»,	яка	займе	
гідне	місце	поруч	 із	творами	Г.	Веллса,	К.	Чапека,	А.	Франса	та	
ін.	Умови	роботи	над	романом	були	дуже	складними:	матеріальні	
нестатки,	ослаблення	здоров’я,	неможливість	цілком	віддаватися	
творчості	 (треба	 було	 заробляти	на	прожиття).	Письменник	 спо-
дівався,	що	згодом	зможе	доопрацювати,	відшліфувати	матеріал.	
У	«Щоденнику»	він	писав:	«Коли	б	ще	років	три	над	нею	попра-
цювати,	могла	б	бути	путньою	річчю.	І	зараз	маю	сум	за	неї,	жаль	
до	неї,	як	до	дитини,	від	якої	батьки	ждуть	геніальності,	а	з	неї	ви-
ходить	жалюгідний,	непомітний	та	ще	й	кривджений	іншими	се-
редняк.	Дефектів	багато,	сам	бачу,	а	виправити	вже	не	сила	мені».

Жоден	з	українських	романів	ні	до	появи	«Сонячної	машини»,	
ні	після	не	викликав	такої	реакції	читачів,	такої	великої	кількості	
дискусій	і	суперечок.	Одні	співали	дифірамби,	 інші	осуджували,	
але	 для	В.	Винниченка	 головним	 було	 те,	що	його	 твір	не	 зали-
шився	поза	увагою	читачів.

М.	Зеров	 відзначив	 велику	популярність	 роману,	що	вийшов	
друком	у	1928	році:	«“Сонячна	машина”	Винниченка	має	певний,	
недвозначний	успіх.	Про	неї	пишуть,	говорять,	упоряджають	дис-
пути,	а	головне	—	її	читають,	як	ні	одну	українську	книжку,	як	не	
читали	навіть	загально	рекомендованих	Коцюбинського	та	Нечуя-
Левицького	в	передіспитові	дні.	Авторові	з	його	далекої	далечини	
видно	навіть,	як	у	Донбасі	перед	книгозбірнями	його	книжки	до-
жидаються	“хвости”	робітництва».

(За	С. Зінчук)



274

Цей	роман,	хоч	є	у	нього	й	певні	недоліки,	став	оригінальним,	
самобутнім	явищем	світової	літератури.

III. основний зМісТ робоТи

1. Повідомлення учнів.
(Учні	 розповідають	про	 розвиток	наукової	фантастики	у	 сві-

товій	 літературі	 (творчість	Жуля	Верна,	 Г.	Веллса,	О.	Толстого	
та	 інших	—	від	початків	 до	наших	днів.	Слід	 звернути	увагу	на	
гіпотези	щодо	розвитку	людства	в	майбутньому,	розвиток	техніки	
й	науки;	не	плутати	наукову	фантастику	з	«фентезі»	—	містикою,	
неприродними	перетвореннями	з	неясних	причин.)

2. обговорення роману В. Винниченка «Сонячна машина».
Орієнтовний	план	обговорення	твору
1)	 Події,	життєві	факти,	ідеї	епохи,	які	лягли	в	основу	твору.	

Реальність	та	авторська	фантазія.
2)	 Тематика	роману,	його	проблематика.
3)	 Характерні	 ознаки	 соціально-політичного,	 утопічного,	

пригодницького	та	авантюрно-детективного	жанру.
4)	 Сюжет	і	кінодраматичний	спосіб	його	викладу.
5)	 Роль	 винаходу	 інженера	Рудольфа	Штофа.	Філософське	

осмислення	приходу	нової	ери	«сонцеїзму».
6)	 Система	образів.	Характеристика	фінансового	короля	Фрі-

дріха	Мертенса,	принцеси	Елізи,	братів	Рудольфа	і	Макса,	
графині	Труди,	 нафтового	короля	Брайтона,	Сузанни	Фі-
шер,	банкіра	Душпера,	принца	Георга.

7)	 Роль	позасюжетних	елементів	у	творі	—	портретів	героїв,	
пейзажів;	публіцистичних	відступів.

8)	 Мова	і	стиль	твору,	наявність	у	ньому	реалістичних	тенден-
цій	і	ліній	символізму,	психологізму,	імпресіонізму.

3. інтерактивна вправа «Займи позицію».
—	 Чи	може	теорія	«сонцеїзму»	колись,	у	далекому	майбутньо-

му,	втілитися	в	життя?	Позицію	обґрунтуйте,	знайдіть	плюси	та	
мінуси	цієї	теорії.

Так Можливо Ні

IV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 Заключна бесіда.
—	 Що	вам	сподобалося	на	уроці,	а	що	ні;	що	зацікавило?
—	 Чи	корисна	 для	 вас	 така	форма	 роботи,	 як	конференція?	

У	чому	її	позитивні	сторони,	а	недоліки?
—	 Яка	ваша	думка	щодо	далекого	майбутнього	людства?
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V. доМашнє завдання

Скласти	усний	твір	«Моє	ставлення	до	філософії	 автора	в	ро-
мані	 “Сонячна	машина”»	 або	 «Яким	 я	 бачу	майбутнє	 людства	
через	 сотню,	 тисячу	 років?».	Прочитати	новелу	В.	Винниченка	
«Момент».

Урок № 64

Тема. В.	Винниченко.	Новела	«Момент».	Поєднання	
у	творі	реалістичного	змалювання	дійсності	та	
філософського	підтексту.

Мета: допомогти	 учням	 усвідомити	 ідейно-художні	
особливості	твору,	його	філософський	підтекст;	
розвивати	навички	аналізу	прозових	творів	ма-
лих	форм,	 визначення	 їх	жанрових	та	 стильо-
вих	особливостей,	висловлення	власних	думок	
щодо	 прочитаного;	 виховувати	 оптимістичне	
світобачення,	любов	до	художньої	літератури.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього.

Теорія літератури: новела,	підтекст,	імпресіонізм.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 Заслуховування усних творів.
(Заслуховуються	 твори	про	 теорію	«сонцеїзму»	В.	Винничен-

ка,	про	далеке	майбутнє	людства.)

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Видатний	філософ	 Зигмунд	Фрейд,	 досліджуючи	 світ	 люд-

ських	почуттів,	однозначно	сформулював	основне	питання	буття	
і	дав	таку	ж	однозначну,	прямолінійну	відповідь:	«Що	вони	[люди]	
вимагають	 від	життя	 і	 чого	прагнуть	 у	цьому	житті?	Навряд	чи	
можуть	бути	сумніви	при	відповіді	на	це	питання.	Вони	борються	
за	щастя,	вони	хочуть	стати	щасливими	і	залишитися	в	цьому	ста-
ні».	Найприродніше	до	щастя	йти	біологічним	шляхом	—	він	най-
ближчий	до	первісних	 витоків	 людини.	Тим	 	більше,	природний	
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світ,	 проходячи	життєвий,	фізіологічний	цикл,	 включає	 в	 себе	
й	момент	щастя.	Це	народження,	розвиток,	розквіт	і	продовження	
себе	в	дітях,	у	новому	житті.

Для	 героя	 новели	 В.	 Винниченка	 «Момент»	 це	 звичайна	
істина.	 Її	 підтвердження	 він	 знаходить	 щомиті,	 споглядаючи	
розкіш	весняного	дня:	«Круг	мене	кохалося	поле,	шепотіло,	ці-
лувалося…	Пахло	 ростом,	 народженням,	щастям	 руху	 і	життя,	
змістом	сущого».

Проблему	щастя,	 розуміння	цього	поняття	різними	людьми,	
його	 складові	ми	разом	 із	В.	Винниченком	 будемо	досліджувати	
на	сьогоднішньому	уроці.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. робота над переказом.

(Учні	переказують	зміст	новели	«Момент»,	виділяють	ключові	
епізоди	тексту.)

Герой-оповідач,	якого	називають	«тюремною	Шехерезадою»	розпові-
дає,	що	якось	навесні	йому	треба	було	терміново	нелегально	перебрати-
ся	через	кордон

Герой-оповідач	звертається	до	контрабандиста	Семена.	Той	поперед-
жає,	що	це	небезпечно,	можуть	і	вбити

Герой	замислюється	про	смерть,	уявляє,	як	він	лежатиме	неживий,	
а	над	ним	кружлятимуть	мушки

Семен	відвозить	героя	поближче	до	кордону	й	наказує	сховатися	в	по-
вітці	(сараї).	Там,	на	подив	оповідача,	сидить	красива	панна	—	справ-
жня	міська	дівчина	в	гарненьких	черевичках	та	із	солом’яним	брили-
ком	на	колінах

Панна	викликала	симпатію	героя,	йому	було	з	нею	весело	й	гарно.	
Прийшов	Семен,	сказав,	що	поліція	шукає	якусь	панночку,	треба	мер-
щій	тікати	в	ліс.	І	вийшов

Панночка	сказала,	що	не	хоче	потрапити	стражникам	у	руки	й	попро-
сила	револьвер	—	вона	зуміє	себе	вбити

Семен	приніс	утікачам	селянські	свитки,	під	які	вони	сховали	свій	
одяг.	Юнак	і	панна	пішли	полем.	Коли	сіли	відпочити,	він	дивився	на	
неї	й	не	міг	надивитися
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Кордон	був	у	лісі,	і	героїв	охопив	особливий	настрій.	Йому	здавалося,	
що	він	знає	її	давно.	А	вона	не	сказала	йому	навіть	своє	ім’я

Наближалися	до	кордону.	Муся	попросила,	щоб	юнак	написав	за	адре-
сою,	яку	вона	скаже,	листа,	якщо	вона	загине.	І	підкреслила,	що	там	
мають	бути	слова:	«Вмерла	так,	як	вмирають	ті,	що	люблять	життя».

Ліс	дивився	насторожено.	Утікачі	сіли	й	стали	розглядатися,	де	кор-
дон.	Навкруги	буяло	життя,	цвіло,	кохалося.	А	вони,	загнані	іншими	
людьми,	зараз	мусять	іти	на	смерть,	і	не	сміють,	підкоряючись	зако-
нам	моралі,	дати	волю	своїм	почуттям	та	бажанням

Юнак	і	панна	йшли,	потім	повзли	лісом	у	сильному	напруженні,	що-
мить	чекаючи	нападу,	смерті,	і	все	їхнє	єство	протестувало	проти	на-
силля

Дійшли	до	межі.	Кинулися	бігти	через	лощину.	Залунали	постріли,	ви-
бухи.	Вони	знову	добігли	до	лісу,	летіли,	як	вітер.	Коли	зупинилися,	
Муся	кинулася	юнакові	на	шию	й	жагуче	обняла	його.	Вихор	кохання	
захопив	їх,	і	вони	були	схожі	на	двох	великих	кузьок

Потім	дівчина	сказала,	що	тепер	їм	треба	попрощатися.	І	хай	їхнє	ко-
хання	вмре	зараз.	Тому	що	щастя	—	момент,	а	далі	вже	буде	буденщи-
на,	непристойність

Юнак	у	душі	протестував,	але	зрозумів	почуття	панни.	І	відпустив	її,	
заховавши	щастя	у	своїй	душі

2. обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.

—	 У	 чому	 особливість	 композиції	 новели?	 (Є	 обрамлення,	
«опо	відання	в	оповіданні».)

—	 Про	який	час	ідеться?	(Перші	десятиліття	ХХ	ст.,	передре-
волюційні	події.)

—	 Чому	 в	 героя-оповідача	немає	 імені?	 (Автор	хотів	 зосере-
дитися	на	його	почуттях	і	переживаннях.)

—	 Як	ви	пояснюєте	назву	 твору?	Що	нею	хотів	підкреслити	
автор?	(Щастя	—	мить,	момент,	і	ним	треба	дорожити.)

Закінчення схеми
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4. коментар учителя.

Ось	як	 із	психологічної	 точки	 зору	аналізує	поведінку	 героїв	
професор	Олександр	Ковальчук:

«Щонайтісніше	з	природним	проектом	буття	співпрацює	тіло.	
Це	багато	в	чому	зумовлено	його	інтегрованістю	в	світ,	здатністю	
сутнісно	відчувати	процеси	життєдіяльності:	за	Ніцше,	який	ак-
туалізував	 проблему	 тілесності	 в	 новітній	культурі,	 “лише	 тіло	
спроможне	чути	буття”.

Наша	прапервісна	субстанція	в	повсякденні	виявляє	себе	з	різ-
ною	інтенсивністю.	Тіло,	“присоромлене”	суспільством,	відтісне-
не	розумом	на	другий	план,	не	завжди	зважується	“на	ініціативу”.	
Та	 бувають	 у	житті	 такі	 випадки,	коли	природне	начало,	 відки-
нувши	умовності,	претендує	на	роль	провідної	сили.

В	оповіданні	Винниченка	тіло	стає	лідером	через	екстремаль-
ні	 обставини:	 за	 умов	 смертельного	ризику	під	 час	нелегального	
переходу	кордону	 тільки	 сильне,	 сміливе,	 ініціативне	 тіло	може	
порятувати	людину.

Тим	 самим	 з’являється	можливість	 для	 реалізації	 того,	 про	
що	тіло	мріяло	віддавна:	сформувати	потік	буття,	підпорядкувати	
собі	 розум	 і	 використати	його	можливості	 для	 досягнення	най-
заповітніших	 бажань.	А	 вони	 відомі:	матеріалізувати	 принцип	
задоволення,	 який	 безпосередньо	 співвідноситься	 з	 первісним	
розумінням	щастя,—	людина,	 нагадує	Фрейд,	 прагне	 прибрати	
з	життя	біль,	невдоволення	 і	 “пережити	 сильне	відчуття	 задово-
лення”,	 з	 яким	 (“у	 вузькому	розумінні	 слова”)	 і	 співвідноситься	
слово	“щастя”.

Через	увесь	текст	проходить	сюжетна	лінія	переходу	людської	
субстанції	у	тваринну:	від	граціозної	лані	(очі	у	панни	спершу	“як	
у	 зляканої	 лані”)	 до	 звіра	 (“вона	 здавалась	якимсь	 дивним,	пре-
красним	звіром,	сильним,	напруженим,	диким”),	а	потім	вже	й	до	
примітивної	кузьки:	“Це	було	торжество	двох	великих	кузьок…”

Два	найпростіші	створіння	немовби	“розчиняються”	у	зрідне-
ній	природі	(“Ліс	помирився	з	нами…”).	I	“Кузьки”	входять	в	од-
вічний	ритм	фізичного	буття,	у	його	одвічне	коло,	яке	є	“схемою	
зворотного	руху”,	 “вічним	поверненням”,	 яке	 робить	можливим	
“стійке	буття”.

Попередні	життєві	ролі	зникають,	тепер	їх	роздає	інший	вели-
кий	режисер	—	природа:

“Рішуче,	я	знав	її,—	ми	десь	жили	разом,	Може,	вона	була	ко-
лись	веселою	берізкою,	а	я	вітром?”

Для	досягнення	щастя	у	цьому	гомогенізованому	світі	героям	
лишається	зробити	останній	крок.	Але	Муся	не	приймає	щастя	як	
реалізацію	 бажань.	Різке,	 знижуюче	 слово,	 грубість	не	полиша-
ють	сумнівів	щодо	цього.
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Вульгарність	віддавна	пов’язується	з	“низом”	людської	істоти,	
з	 хтивістю	 (за	 І.	Анненським,	пошлість	не	 знає	 духовних	пори-
вань,	вона	не	має	у	собі	Бога,	у	пошлості	“лише	одна	думка	—	про	
себе,	тому	що	вона	дурнувата	 і	вузька,	 і	нічого,	крім	себе,	не	ба-
чить	і	не	розуміє”).

Це	не	стосується	природного	проекту	буття.	Природа	сама	по	
собі	не	знає	вульгарності.	Оцінка	кузьок	як	“чистих	циніків”	—	це	
погляд	 з	 іншого,	 соціалізованого	 світу,	 відголосок	 набутого	 со-
ціального	досвіду.	Спотворює	природний	проект	людина.	Спалах	
почуттєвої	любові	у	природі	—	момент,	найвища	точка	буття.	Лю-
дина	перетворює	свято	кохання	на	побутовий	елемент	щоденного	
життя.	Звідси	рівень	оцінки:	“Щастя	—	момент.	Далі	вже	буден-
щина,	пошлість”.

Щоб	 здобути	 свободу	 (а	 без	 свободи	 не	можна	пізнати	 голо-
вне	—	Сутнісне,	 бо	 саме	 свобода,	 за	Хайдеггером,	 бере	 участь	
у	 “висвітленні	Сутнісного”,	 базового	начала	 в	житті,—	згадаймо	
початок	 “Моменту”:	 “Пахло…	 змістом	 сущого…”),	 треба	 здолати	
страх	 смерті.	У	цій	 зоні	 (подолання	 смерті	 людиною),	 очевидно,	
і	лежить	щастя:

“…відчуття	щастя	приходить	не	із	заспокоєння	волі,	а	з	могут-
нього	 зусилля	волі,	що	наростає	й	наростає,	 із	 напруження	усіх	
сил”.

Саме	 таке	 розуміння	щастя	 близьке	Мусі.	Стверджуючи,	що	
свідомо	на	смерть	може	піти	лише	той,	хто	жагуче	любить	життя	
(“Вмерла	 так,	як	вмирають	 ті,	що	люблять	життя”),	 дівчина	на-
пругою	всіх	сил	долає	загрозу	смерті	і	саме	це	нею	сприймається	
як	щастя:	“Очі	горіли	їй,	лице	дрижало	великим,	безумним	щас-
тям	побіди,	побіди	життя”».

5. Запитання й завдання учням.
—	 Чи	згодні	ви	з	такою	думкою	автора?	Поясність	свої	мірку-

вання.

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 Гра «Займи позицію».
—	 Чи	 співставляються	 думки	 новели	 «Момент»	 із	 відомим	

латинським	висловом	«Carpe	diem!»	(«Лови	момент!»)?	Відповідь	
обґрунтуйте.

Так Деякою	мірою Ні

Vі. доМашнє завдання

Знати	зміст	новели,	вміти	її	аналізувати,	характеризувати	ге-
роїв,	висловлювати	про	них	власну	думку.
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Урок № 65
Тема. В.	Винниченко.	Образи	й	стильові	особливості	

новели	 «Момент».	 Значення	 художньої	 спад-
щини	письменника.

Мета: допомогти	учням	 глибше	розкрити	 образи	но-
вели,	 її	 художні	 особливості;	 усвідомити	всес-
вітнє	значення	творів	письменника;	розвивати	
навички	 аналізу	новел,	 визначення	 стильових	
особливостей	 твору,	 характеристики	 героїв,	
уміння	 висловлювати	 власні	 думки	 з	 приводу	
прочитаного	 і	 почутого;	 виховувати	 любов	 до	
літератури,	 естетичний	 смак,	життєстверджу-
юче	світобачення.

обладнання: портрет	письменника,	видання	твору,	ілюстра-
ції	до	нього;	видання	творів	письменника	мова-
ми	народів	світу.

Теорія літератури: новела,	неореалізм,	імпресіонізм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Сьогодні	ми	 знову	 звертатимемося	 до	 поняття	 «щастя»,	 яке	

так	часто	 звучить	 у	наших	побажаннях	 і	 про	яке	 у	 своїй	новелі	
говорить	В.	Винниченко.	Один	 із	 відомих	філософів	 стверджує:	
«Відчуття	щастя	приходить	не	із	заспокоєння	волі,	а	з	могутнього	
зусилля	 волі,	що	наростає	й	наростає,	 із	 напруження	всіх	 сил».	
Героїня	Винниченкового	 твору	напругою	всіх	 сил	 долає	 загрозу	
смерті	і	саме	це	сприймається	нею	як	щастя:	«Очі	горіли	їй,	лице	
дрижало	великим,	безумним	щастям	побіди,	побіди	життя».	А	що	
є	щастям	для	героя-оповідача,	для	кожного	з	нас?	Яка	роль	мис-
тецтва	у	визначенні	людиною	поняття	«щастя»?	Про	це	та	багато	
іншого	ми	й	поміркуємо	сьогодні.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального МаТе
ріалУ

1. Слово вчителя.
На	минулому	уроці	ви	познайомилися	з	думкою	одного	літера-

турознавця	про	новелу	«Момент»	і	її	героїв.	Сьогодні	послухаємо	
міркування	іншого	—	Тетяни	Денисюк:

«У	новелі	 “Момент”	 увага	 зосереджена	на	 двох	персонажах,	
які	разом	переживають	екзистенційну	межову	ситуацію:	реально	
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опиняються	на	межі	життя	і	смерті.	Кожне	слово,	репліка	діалогу	
чи	внутрішній	монолог	сприяють	глибшому	розкриттю	внутріш-
нього	світу	героїв	і	формуванню	їх	цілісного	образу.	Оповідь	про-
вадиться	 з	 позиції	 автора-оповідача,	 безпосереднього	 учасника	
події.	 Головна	колізія	 твору	 більше	психологічна,	 ніж	подієва,	
оскільки	межа	життя	і	смерті	проходить	через	душі	героїв	і	зали-
шає	слід	на	подальшій	долі	кожного.

Внутрішній	світ	юнака-оповідача	відзначається	широтою	і	все-
охопністю:	його	досвід	включає	минуле	й	сучасність,	напружене	
індивідуальне	переживання	смерті	та	чутливість	до	навколишньо-
го	 світу,	 до	найменшого	 вияву	життя.	Про	це	 свідчить	характер	
оповіді,	порівняння,	які	обирає	для	опису	панни	і	свого	почуття	до	
неї.	Чи	такі	деталі,	як	опис	повітки	або	картина	можливої	смерті,	
яка	наче	взята	з	ліричних	пісень:	“Лежу	в	якому-небудь	яру	дико-
му,	порожньому,	надо	мною	небо,	на	виску	маленька	чорна	ранка,	
а	над	ранкою	кружком	сидять	такі	ж	самі	блискучі,	зеленкуваті	
мушки	 й	 ніби	 ворожать,	 заглядаючи	 у	 неї,	 туди,	 де	 оселилась	
смерть.	I	лице	моє	зеленкувате,	тверде…	А	на	скелі	якійсь	сидять	
чорні,	великі	таємні	ворони	і	ждуть	чогось…”	Ця	картина	показує,	
що	в	 свідомості	 героя	навіть	 смерть	не	 вириває	його	 з	цілісного,	
всеохопного	і	безупинного	плину	життя.	Смерть	не	є	кінцем	усьо-
го	—	навіть	мертвим	герой	є	часткою	великого	життя.

В	одному	з	діалогів	показана	суттєва	відмінність	у	світовідчут-
ті	юнака	і	дівчини:	“—	Ні!	Ми	так	схожі	на	старців,—	засміялася	
вона.—	Так	 не	можна.	 Сядьте	 інакше.	Не	 так…	Сховайте	 ноги	
в	пшеницю.—	Це	жито,—	для	чогось	поправив	я.—	Все	одно…	Ну.	
Так…”	У	цьому	 виявляється	 ставлення	до	навколишнього	 світу,	
зневажливо-байдуже	у	Мусі	й	шанобливе	в	юнака.	Муся	зосеред-
жена	 на	 власних	 переживаннях	 і	 тому	 чутливіша	 до	можливої	
смерті	як	індивідуального	кінця.	Перед	нами	два	зразки	світовід-
чуття,	які	представляють	два	типи	духовної	культури.	Вони	від-
різняються	уявленнями	про	життя	і	смерть.	Одна	з	них	приймає	
і	 відчуває	життя	цілком,	 в	 усіх	формах,	 які	 існують	 у	 природі.	
Для	юнака,	 носія	цієї	 культури,	 немає	 смерті.	Точніше,	 вона	 є,	
але	вона	природна	складова	життя,	вона	“оселилася”	в	ньому	і	не	
знищить	його.	У	світовідчутті	Мусі	життя	і	смерть	протиставлені,	
вони	 змагаються	 і	 однаково	можлива	 перемога	 кожного	 з	 них.	
Життя	не	є	всеохопним	природним	потоком.	Воно	поділене	на	ви-
соке,	духовне	і	низьке,	буденне.	Перемога	життя	можлива	в	духо-
вній	сфері,	задля	піднесення	якої	іноді	необхідна	реальна	смерть.	
“Наше…	наше	кохання	повинно	вмерти	зараз,	щоб,	як	хтось	ска-
зав,	 ніколи	не	 вмирати”.	Муся	любить	життя,	 але	 вкладає	 в	 це	
слово	трохи	інший	сенс,	ніж	юнак.

Переживши	разом	екзистенційну	межову	ситуацію,	вони	зба-
гатили	 себе	 досвідом	 іншого.	Муся	 відчула	 “вихор	життя,	 який	
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зміта	все	сміття	“не	треба”,	“не	можна”…”	Юнак	пізнав	справжній	
страх	смерті,	а	потім	інший,	незнаний	до	того	досвід	життя	і	щас-
тя	в	образі,	в	пам’яті.	Саме	тому	він	зміг	відпустити	Мусю:	“Наді	
мною	синіло	небо,	і	сонце	палило	мою	непокриту	похилену	голо-
ву,	 а	 в	 душу	 вростав	 і	 вбирався	 в	журні,	 прекрасні,	 чисті	 квіти	
минулого	образ	панни”.

Сюжет	цього	твору	побудований	на	казково-міфологічному	мо-
тиві	перетинання	межі,	який	несе	в	собі	значення	ініціації	—	здо-
буття	нового	досвіду	і	в	такий	спосіб	переходу	в	новий	стан,	стан	
духовно	багатшої	людини».

—	 З	якими	судженнями	ви	погоджуєтеся	більше,	що	вам	при-
пало	до	душі?	Чому?

2. колективна робота.
(Учні	колективно	 (або	в	 групах)	характеризують	 героя-опові-

дача	й	панну.)

розумний сміливий щирий емоційний спостережливий

Герой-оповідач

вразливий,	чутли-
вий	до	кохання,	

до	природи

імпуль-
сивний

відданий	справі,	
готовий	заради	неї	

до	жертви

життєлюб,	
оптиміст,	
філософ

філософ	і	психолог життєлюб смілива розумна

Панна

має	власні	погляди		
й	переконання

віддана	справі	до	
самопожертви

щира,	безпосередня,	
емоційна

Панна	—	втілення	ідеї	вічної	жіночності,	краси.

3. Складання таблиці.

стильові тенденції в новелі В. Винниченка «момент»

реалізм (неореалізм) імпресіонізм Психологізм

Нелегальний	перехід	
через	кордон.
Смертельна	небезпе-
ка.
Відданість	ідеям	ре-
волюції

Тонка	передача	вражень,	по-
чуттів	і	переживань	героя-
оповідача.
Психологізм.
Увага	до	кольорів	і	звуків,	
яскравих	деталей.
Лаконізм.
Деполітизація

Опис	стану	душі	
людини,	пояснен-
ня	причин	його	
дій,	учинків,	ста-
нів
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4. Проблемне запитання.

—	 У	чому	філософський	підтекст	новели?	(Автор	показує	плин-
ність	життя,	щастя	людини,	 те,	що	мить	—	частинка	 вічності.)

5. Міні-диспути.

«У	чому	щастя	людини?»
«Чи	вважали	 б	 ви	 такий	 випадок,	про	який	 ідеться	 в	 новелі	

В.	Винниченка,	моментом	щастя	для	себе?»
«Чи	є	різниця	між	розумінням	щастя	й	самого	життя	для	геро-

їв	новели	“Момент”?»
«Чи	може	людина	заради	ідеї	жертвувати	життям	чи	ставити	

його	під	загрозу?»
(Можна	дискутувати	на	теми,	які	запропонують	самі	школярі.)

6. Слово вчителя.

У	лютому	1958	року	Розалія	Винниченко,	дружина	письменни-
ка,	склала	заповіт,	у	якому	значилося:	«Всі	ці	матеріали	й	бібліо-
теку	покійного	В.	Винниченка	передаю	до	Архіву	Колумбійського	
університету	на	збереження	безкоштовно,	але	з	умовою,	що	коли	
на	Україні	буде	відновлено	демократичний	устрій	і	Україна	стане	
справді	вільною	й	незалежною	демократичною	державою,	де	буде	
забезпечено	 справжню	 свободу	 слова	 й	 безстороннє	 об’єктивне	
наукове	вивчення	цих	матеріалів	—	то	Архів	Колумбійського	Уні-
верситету	передасть	їх	Українській	Академії	Наук	у	Києві	також	
безкоштовно».

Завдяки	зусиллям	професора	Г.	Костюка	всі	матеріали,	доку-
менти	й	бібліотека,	а	також	картини	передаються	до	Нью-Йорка.

Понад	50	років	 ім’я	В.	Винниченка	було	під	 ідеологічною	за-
бороною,	його	книжки	 знищували,	 лише	поодинокі	примірники	
припадали	пилом	у	спецфондах;	його	п’єси	не	допускалися	до	по-
становок	на	сцені.	Нарешті	всі	обмеження	знято;	повернення	хоч	
і	запізніле,	але	таке	необхідне,	бо	без	творчості	В.	Винниченка	не-
мислима	українська	література.

7. робота з підручником.

(Учні	 роблять	 доповнення	 (тезисне)	 положень	 про	 всесвітнє	
значення	творчості	В.	Винниченка.)

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть	речення.	y
«Для	мене	було	новим	…»
«Мене	дивує	заповіт	дружини	В.	Винниченка	тим,	що	…»
«Мені	запам’яталося	…»
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V. доМашнє завдання

Письмово	скласти	тези	до	теми	«Значення	художньої	спадщи-
ни	В.	Винниченка».	Вміти	характеризувати	 героїв	 новели	«Мо-
мент»,	аналізувати	твір.
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ноВинки сУЧасноГо  
літератУрноГо Життя

Урок № 66*

Тема. Ознайомлення	з	творами	сучасних	поетів.
Мета: ознайомити	учнів	із	сучасною	українською	по-

езією,	спонукати	до	її	читання;	розвивати	нави-
чки	естетичного	сприйняття	поезії,	знаходжен-
ня	асоціацій	та	аналогій,	висловлення	власних	
думок	та	вражень	від	прочитаного;	виховувати	
любов	 до	 літератури,	 прагнення	 до	 духовного	
збагачення.

обладнання: книжкова	 виставка,	 портрети	 письменників,	
аудіо-,	відеозаписи.

Теорія літератури: постмодернізм,	верлібр,	літературні	угрупован-
ня.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 Зачитування та обговорення тез про значення художньої 
спадщини В. Винниченка.
(Якщо	урок	проводиться	в	нетрадиційній	формі,	 то	без	цього	

етапу.)

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Ось	і	підійшло	до	завершення	наше	знайомство	з	класиками	

української	 літератури.	 Але	 не	 треба	 думати,	що	 письменники	
були	 колись	 давно,	 а	 тепер	 їх	 уже	 немає.	Літературний	 процес	
безперервний,	 він	 розвивається	 разом	 із	 розвитком	 людського	
суспільства.	 Інша	 справа,	 що	 «велике	 бачиться	 на	 відстані»,	
на	 жаль,	 мало	 митців,	 навіть	 геніальних,	 здобувають	 славу	 за	
життя.

І	все	ж,	вдумливий,	естетично	розвинений	читач	може	відріз-
нити	справжню	поезію	й	«римоплетіння».	На	сьогоднішньому	та	
наступних	уроках	ми	й	спробуємо	стати	літературними	критика-
ми,	а	ще	краще	—	поцінувачами	справжнього	мистецтва.

*	 Урок-бесіда	за	круглим	столом,	засідання	клубу	поезії.
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IV. основний зМісТ робоТи. проведення «крУглого сТолУ» 
чи «засідання клУбУ любиТелів поезії»

1. Слово вчителя (або підготовленого учня).

Літературне	життя	нашого	сьогодення	розвивається	багатьма	
паралельними	 течіями.	Передовсім	 письменники	 осмислюють	
мистецьку	спадщину,	повернену	читачам,	з’являються	й	нові	ху-
дожні	цінності	як	в	Україні,	так	і	в	діаспорі.

У	цілому	літературознавці	 визначають	 основний	напрям	 су-
часної	 літератури,	мистецтва	 в	 цілому	 як	 постмодернізм.	Для	
нього	 характерне	 твердження:	 література	 є	 не	 відображенням	
дійсності,	а	переказом	міфів,	що	існують	у	віртуальній	реальності.	
Головне	в	них	не	істина,	а	слово,	котре	як	елемент	тексту	є	новою	
реальністю.	 Твір	 постає	 сув’яззю	 міфів,	 архетипів,	 цитувань,	
алюзій	(натяків	на	загальновідомі	твори,	історичні	події).	За	твер-
дженням	одного	з	критиків,	«ми	живемо	в	епоху,	коли	всі	слова	
вже	сказані».	(С.	Аверинцев.)

В	 українській	 літературі	 нині	 виступає	 кілька	 поколінь	
поетів.	 Серед	 представників	 старшого	 покоління	 —	 колишні	
«шістдесятники»,	 потім	«вісімдесятники».	Одні	 з	 них,	 як	Ліна	
Костенко,	Іван	Драч,	В.	Голобородько,	Микола	Вінграновський,	
Ігор	 Калинець	 та	 інші,	 твердо	 відстоювали	 свої	 переконання,	
намагалися	 не	 кривити	 душею,	 іншим,	 як,	 скажімо,	 Борису	
Олійнику,	 довелося	 переоцінювати	 цінності	 й	 пробувати	 йти	
в	ногу	 із	часом.

До	«середнього	покоління»	поетів	можемо	віднести	неоавангар-
дистські	 угруповання	 «Бу-Ба-Бу»	 (Бурлеск-Балаган-Буфонада),	
«ЛуГоСад»,	«Нова	дегенерація»,	«Пропала	 грамота»,	АУП	 (Асо-
ціація	 українських	письменників)	 та	 ін.	 Своїм	 завданням	 вони	
вважали	 таке:	 позбутися	 обтяжливих	штампів	«соціалістичного	
реалізму»	 і	 робили	це,	 спираючись	 на	 великий	 досвід	 сміхової	
культури,	«низового	бароко»,	футуристів	та	дадаїстів.

Лави	 вітчизняного	 письменства	 постійно	 поповнюються	но-
вими	 талантами,	 зокрема	переможцями	літературних	конкурсів	
«Гранослов»,	«Смолоскип»	та	ін.

Творчість	сучасних	поетів	характеризується	розмаїттям	сти-
льових	 та	 естетичних	 уподобань.	 Серед	 них	 —	 і	 прихильники	
класичного	 вірша	 (С.	 Чернілевський,	 П.	 Гірник	 та	 ін.),	 і	 вер-
лібру	 (С.	 Короненко,	 І.	Малкович	 та	 ін.),	 і	 розкутої,	 насиченої	
метафоричним	змістом	версифікації	(І.	Римарук,	В.	Герасим’юк	
та	 ін.).

«Поезія	—	це	 завжди	неповторність,	 якийсь	 безсмертний	до-
тик	до	душі»,—	пише	видатна	українська	поетеса	Ліна	Костенко.	
Доторкнемося	й	ми	до	сучасної	поезії,	спробуємо	осмислити	її	та	
відчути	естетичну	принаду,	збагатитися	духовно.
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2. Виразне читання.
(Слід	роздати	для	ознайомлення	аркуші,	на	яких	надруковані	

вірші	різних	поетів.	Учні	мовчки	знайомляться	з	ними,	потім	ви-
разно	читають	уголос	(по	колу,	по	черзі),	діляться	власними	дум-
ками	та	враженнями.	(Особливо	складні	вірші	читає	вчитель	або	
підготовлений	учень).)

Знаю

I	за	вежами	слів,	й	за	холодним	фасадом	кар’єри,	
за	мільйонами	тонн	заштихованих	знов	прапорів	
заховалося	те,	що	не	впишеш	у	жодні	папери,	
щось	таке,	що	лиш	нині	його	доторкнутись	посмів.

Хоча	думав	про	те	у	вечірній	і	мужній	колисці,	
не	спинявши	надмірність	пульсацій	власних	рамен,	
хоча	мріяв,	як	Бог,	
що	жар-птиця	поселить	десь	близько	
до	старих	міражів	(саме	тих,	в	котрі	вірив	Гоген).

Хоч	питавсь	у	мерця,	і	прохожого,	
і	у	того,	хто	завтра	заявить	о	праві	на	світ:	
«Де	заховано	те?»,	а	у	відповідь:	«Тоже	мнє…»	
найчастіше	лунало	з	орбіт,	із	хатин,	із	боліт.

Але	нині	вже	знаю,	склавши	іспит	магістру	казок.	
Не	шифрую	уже	мізантропа	в	розбещену	кралю.	
Нині	знаю,	бо	весь	під	жорсткими	дощами	промок	
у	дорозі	до	храму	із	назвою	«Чаша	Грааля».

* * *
Коли	тікає	щастя	із	анкет,	
а	серце	скручене	рулоном	дроту	
із	містики,	в	проклятий	кабінет	
чарівника	обвітреного	профіль	
появиться	із	платонічних	хащ,	
у	імператорську	прибуде	хвилю.	
Свій	стриманий	і	декадентський	плач	
подужати,	відьмаку,	не	осилю.	
Мій	ворог	—	жартівливий	Купідон,	
Мій	друг	—	стіни	чотирикутник.	
Для	мене	біс	під	реготу	содом	
програму	долі	виконав	на	лютні.	
До	мене	в	сні	безшкіра	татарва	
приходить,	випиваючи	зіниці,	
і	розкладає	щастя	на	дрова.	
Цикутова	кімната	мені	сниться.	
Мої	вірші	читають	навпаки.	
Переді	мною	мармурові	двері	
понурі	потойбічні	козаки	
малюють	на	московському	папері.	
Мене	послухав	строгий	чарівник,	
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розвів	руками,	стиха	головою	
кивнув,	зістрашився	і	зник.	
Мене	ж	лишив	для	сну	із	татарвою.

Степан Процюк

до французького шансоньє
Це	є	поезія	найвища,	
Це	є	найвища	простота,	
Коли	передаються	вірші,	
Як	поцілунки	—	з	уст	в	уста.

Твої	пісні	легкі	і	світлі	
(Їх	так	сприймають	слухачі),	
Та	пам’ятай	—	у	цьому	світі	
Є	свистуни	і	стукачі.

А	ти	—	гітара,	гілка	з	дерева,	
I	ти	сьогодні	на	кону.	
Скажи,	кому	твоя	заревана	
Душа	потрібна,	ну,	кому?..

Вдягайся	модно,	лайся	модно,	
Та	час	від	часу	пригадай,	
Як	слухав	дзвона	Квазімодо	
В	глухонімому	Нотр-Дам.

Він	припадав	до	дзвона	тілом,	
Він	разом	з	ним	літав,	літав…	
О,	скільки	тих,	які	хотіли	
Тілами	битися	в	тіла,

А	язиками	лізли	в	душі…	
Я	й	сам	колись	таким	грішив.	
Пісні,	мов	кошенят	задушених,	
В	зубах	по	вулицях	носив.

Душа	повільно	прозоріла	
Все	по	ночах.	
А	по	очах	
Боляче	вдарило	прозріння:	
Про	що	кричав?	
Кому	кричав?..

Є	вуха,	що,	немов	корою,	
Укриті	суєтністю	змін.	
Хай	серцем	слухають	і	кров’ю,	
Як	Квазімодо	слухав	дзвін!..

Олександр Ірванець

очей печальних золоті свічада

1

Молюсь	снігам	і	синьому	волоссю,	
Її	стареньким	туфелькам	молюсь.	
Крихкі	вуста	молитвою	палю.	
Ревнивіше	молюся,	аніж	досі.

Молитви	б’ються,	наче	з	кришталю,	
Молитви	тануть,	як	під	сонцем	роси.	
Раб	прославляє,	але	більше	просить	
Велику	Повелительку	свою.

Немов	жебрак	голодний	просить	хліба,	
Випрошує	у	неї	світла	з	німба.	
Але	гіркий	діставсь	йому	талан.

Йому	ввижаються	похмурі	лики,	
Він	сам	малий,	а	світ	великий.	
Охрип	дверей	відчинених	орган.

2

Охрип	дверей	відчинених	орган,	
Та	зачинити	двері	не	наважусь.	



289

Стара	ворожка,	мабуть,	правду	каже:	
«Немає	від	кохання	замовлянь».

Холодний	комин	видихає	сажу,	
Холодний	від	самотніх	зимувань.	
А	я	холодний	від	його	повчань,	
Що	час	навчить,	що	час	мені	покаже.

Покаже	—	так,	а	чи	навчить	—	
не	знаю,	
Бо	й	він	в	усіх	годинниках	конає,	
А	заєць	б’є	над	ним	у	барабан.

Укотре	стеля	падає	і	стіни,	
I	з	лезами	до	горла	лізуть	тіні…	
Я	стережу	вікна	сліпий	екран.

3

Я	стережу	вікна	сліпий	екран,	
Забувши	півників	ліпити	з	глини.	
Усі	мої	непрощені	провини	
Вікно	затягують,	немов	туман.

Повільно	дуже,	але	певно	гину.	
Волосяний	співав	мені	аркан:	
«Бажаєш	стати	вільним	—	
спробуй	стань…»	
Ні	крикнути,	ані	ковтнути	слину.

А	мав	же	час!..	I	я	б	таки	ще	встиг	
На	покаянне	спромогтись:	прости!..	
Перед	очима	закружляли	оси.

Одна	лиш	мить	—	задушений	помру.	
Уся	моя	надія	на	сестру.	
Сестра	пішла	провести	трохи	осінь.

4

Сестра	пішла	провести	трохи	осінь.	
Десь	забарилася	моя	сестра.	
Холодна	й	темна	надворі	пора,	
I	пес	старий	у	відчаї	голосить.

Той	пес	дурний,	його	замучив	страх,	
Він	до	думок	ховається	у	льосі.	
Від	сліз	у	нього	лід	блищить	на	носі.	
Довкола	хати	бродить,	як	мара.

I	проклятущому	отому	псові	
У	тон	підспівують	банькаті	сови.	
А	вітер	волоцюга	й	уркаган

Прогулюється	по	дахові,	ходить,	
Сентиментальним	голосом	виводить.	
Елегію	розлуки	і	кохань.
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5

Елегію	розлуки	і	кохань	
Народжує	тривка	печаль	поета.	
Він,	як	заблукана	між	зір	планета,	
Чужий	усім.	Він	сам	собі	капкан.

Він	ліцедій,	п’яниця,	донжуан	—	
Сьогодні	вмер	перед	її	портретом.	
Нехай	пересихає	річка	Лета,	
Якщо	нема	надії	в	сподівань.

I	знов	живе,	і	знову	помирає.	
Рятує	сам	себе	і	сам	себе	карає.	
Складає	вірші	у	нерівні	стоси.

Його	червону	ягідку	калини,	
Немов	надії	рятівну	жарину,	
Синиця	в	дзьобику	щораз	приносить.

6

Синиця	в	дзьобику	щораз	приносить	
Мені	від	зайця	крихту	пирога	
I	давню	чутку:	всім,	хто	у	бігах,	
Амністію,	можливо,	оголосять.

Я	кров’ю	вишиваю	на	снігах,	
А	не	втікаю,	як	це	вам	здалося,	
Хоча	мій	слід	заплутаний	і	босий.	
Я	просто	йду,	допоки	на	ногах.

А	щоб	не	впасти,	думаю	про	Неї,	
Як	думають	про	сенс	чи	про	ідею.	
Дощем	і	сонцем	пахнуть	її	коси.

У	небі	світиться	її	ім’я.	
Довкола	тиша.	Тільки	чути,	як	
Траву	під	снігом	сонний	заєць	косить.

7

Траву	під	снігом	сонний	заєць	косить.	
Мене	не	бачить	посеред	трави.	
Я	в	ній	ховався	й	сам	себе	ловив.	
Та	заєць	не	збагне	оцих	відносин.

Ще	три	стебла	косі	до	голови,	
Та	я	не	закричу:	«Спинися,	досить!..»	
Коса	замовкла.	Заєць	глянув	скоса:	
«Це	ще	не	все.	Помучся,	поживи».

Сміється	тихо	наді	мною	заєць,	
Він	бо,	старий	і	мудрий,	певно	знає,	
Що	все	міраж,	химера,	все	обман.

Все	вигадки.	I	наша	з	зайцем	гра…	
Навколішки	стає	покірний	раб.	
Рабові	сниться	кара	і	тиран.
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8

Рабові	сниться	кара	і	тиран.	
Маркіз	де	Сад	і	Мазох	йому	сниться.	
У	небі	журавель,	в	руці	синиця,	
На	небесах	Великий	Вічний	Пан.

Рабові	все	одно,	все	без	різниці,	
I	тисяча	зачинених	питань.	
До	нього	не	вертає	бумеранг,	
До	нього	усміхається	рушниця.

У	рабстві	він	знайшов	для	себе	волю,	
А	за	полегшенням	звертавсь	до	болю,	
Найлегший	хліб	у	нього	—	
хліб	тяжкий.

Він	брат	найбільшої	з	усіх	цариці.	
Освітлюють	спокійні	їхні	лиця	
Агонії	—	тонесенькі	свічки.

Василь Слапчук

* * *
Мука	цнотливо	і	владно	велить,	
щоб	я	братався	у	небі	з	орлами…	
З	Шляху	Чумацького	сиві	воли	
глибоко	й	круто	чоло	поорали…

Хмари	лягають	вагою	бесаг	—	
тиснуть	і	тиснуть	на	згорблені	плечі.	
Ось	налітаюся	у	небесах	
і	повернуся	на	землю,	як	вечір.

Хтозна,	з	пером	чи	крило,	чи	рука,	
поруч	у	вирії	душі…	ще	теплі.	
Мука	моя	у	тернових	зірках	
втомлено	далями	синіми	терпне.

Як	же	у	всесвіті	я	не	зомлів?	
Як	долетів	на	полиннім	обрусі?	
Кликала	здалека	грудка	землі,	
Щоб	я	світанком	крилатим	вернувся.

Мука	цнотлива,	свята,	золота	—	
дай	перестріти	в	дорозі	розлуки…	
Де	ті	орли,	де	воли,	де	літа?	
Щастям	стає	ця	розпроклята	мука.

Іван Іов

* * *
останні	дощі	розстріляють	місяць…	
я	одягну	небо	вже	після	
того,	
як	взую	асфальт	
і	пов’яжу	на	шию	
чорну	хмарину
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потім	—	
я	піду	до	тебе	через	усе	місто	
з	букетом	у	руці	строкатої	пісні	
і	весело	лоскотатиме	лоба	
мій	хвилястий	скальп

я	зустрінусь	з	тобою	у	кленах	
таких	здорових	
та	ще	більш	сором’язливих	
і	зізнаюсь	тобі	у	коханні	
А	в	небі	залунає	регіт	
падолисту	жовтої	зливи	
тамуючи	ніжне	світання

далі	—	
я	розповім	про	країну	кульбабію	
віршами,	небом,	сонцем	—	
твоя	посмішка	залунить	очима	—	
я	злечу:	летітиму	довго-довго…	
I	РАПТОМ	—	
прокинусь,	
впавши	на	спину.

Ростислав Мельників

Плину зі світом своїм

Світе,	невже	це	не	вічне,	
Тільки	наснилось	мені?	
Коні	заходять	у	річку,	
Хлопчик	на	білім	коні.

Пахне	стернею	сухою.	
Сіра	снується	пітьма.	
Плине	моєю	рікою	
В	парі	з	водою	туман.

Жінка	іде	по	городу,	
Дзвонить	відром	голубим.	
Тиха	зоря	—	на	погоду,	
Тихий	над	хатою	дим.

Тепло	мені	і	спокійно.	
Я	не	прощаюсь	ні	з	чим,	
Разом	із	вечором	плину,	
Плину	зі	світом	своїм.

Все	це	зі	мною	навічно,	
Аж	до	останнього	дня.	
Коні	заходять	у	річку.	
Хлопче,	притримай	коня.

Леонід Талалай

* * *
Щодуху	дощ	—	
Лозу	в	вузол;	
Мов	швом	—	
Межу;	в	хащах	—	вужем…	
I	лопух	у	полі	—	
Мов	швом.	
Жах	аж!	
Потоп…	
I	—	тиш…	Зорі	розшиті…	
Радощі	в	хатах…	Віщо	дар…	
…Довжінь-тишу	рову	ворушить	ніж	вод.
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* * *
Жовтень	жовті	жолуді	
На	базар	несе,	
Пише	осінь	охрою	
Золоте	есе.

Листопадом,	бабиним	літом	
Набиває	вітер	
золотий	кисет,	
злотом	люльку	креше,	
золоті	пожежі	
попасом	пасе.

Сонце	—	обережне	—	
Золотими	клешнями	—	
В	золоту	Родощ	
Золотим	пожежником	
Походжає	дощ.

Анатолій Мойсієнко

* * *
Волога	і	різка,	мов	контури	дерев,	
в	повітрі	застряє	Господня	арматура.	
Вирізьблюється	день,	холоне	між	дверей	
Блукаюча	вода	—	твоя	температура.

Поважне	надбання	—	ця	вогкість	по	ровах,	
ці	розчерки	птахів,	що	в’язнуть	сторожами	
допоки	будуть	нам	стояти	в	головах	
великі	небеса	великої	держави,

це	коливання,	цей	тижневий	падолист,	
це	обважніле	тло,	немов	червона	паста.	
Розхитуєш	містки,	якими	подались.	
Так	легко	перейти,	така	спокуса	впасти.

Сергій Жадан

* * *
ми	перестали	довіряти	
казці	
у	криницю	кинули	
останню	крихту	
місяця	
присіли	
край	світанку	й	
стали	звільна	кволе	щастя	
лущити	немов	квасолю

* * *
перша	пташка	
море	від	землі	відрізала	крилом.

друга	пташка	
дзьобом	відтяла	його	від	небосхилу.

третя	пташка	
море	безборонне	випила	до	дна.

Роман Бабовал
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* * *
Єдине	дерево,	що	розквіло,—	помилилося.	Його	не	порятують	очі.	Об-

пікаючи	ранковим	світлом	це	біле	непорозуміння,	йдеш	далі.
Канонади	 звуків	 вічного	міста	 байдужі	 до	 того,	що	 сталося.	Сувора	

заповідь	попередньої	пори	року.	Піднімаєш	торішнє	висохле	листя,	і	цей	
світ	видається	ще	більшою	недоречністю.	Шляху	назад	немає.	Поверта-
єшся	додому	і	посміхаєшся.

Невже	цвітіння	залишилося	з	тобою?

Іван Ципердюк

* * *

Он	розсунув	обаполи	місто	
Мій	Дніпро,	заломивши	брову.	
Серед	сала	і	малоросійства	
Це	—	моє	і	отут	я	—	живу.

Це	моє.	З	правіків	і	назавше,	
Наче	гемоглобін	у	крові.	
Все	зчужіло.	Та	небо	ще	ж	—	наше,	
Наші	вітер	і	сонце	в	траві.	
Та	іще	прапори	незникомі,	
Не	зароблені	на	трудодні.

Не	на	їхнім	вчорашнім	обкомі,	
А	на	серці	і	Стуса	труні.	
Хай	розчавили	лаптями	груди,	
Та	прогледіли	слово	моє.	
Їм	здавалось	уже	—	
тут	ніколи,	
нічого	
не	буде,

А	я	—	є!

Павло Вольвач

* * *

входжу	
у	дерево	
позаду	лишаю	дні	
липкі	й	розтягнені	
як	смола	в	літню	спеку	
на	асфальтовій	дорозі

у	темінь	стовбура	
входжу	одинцем

моє	тіло	
легке	й	сліпе	
відчуває	ритм	
дерев’яного	серця	
захоплено	
залишаю	зір	
потойбіч	кори.

Марія Ревакович

* * *

Коли	до	вас	темної	ночі	
прийде	Лев,	
ви	не	кажіть	йому	нічого	
про	зоопарк.	
Нехай	він	не	знає,	
що	на	світі	є	зоопарки.	
Нехай	хоч	один	Лев	
цього	не	знає.	
А	потім	цього	не	знатимуть	
його	діти.

А	потім	—	його	внуки.	
Потім	—	правнуки.	
I	колись	буде	
ціла	Лев’яча	Держава,	
де	жоден	Лев	
не	знатиме	про	зоопарк.	
Коли	б	тільки	вижив	
той	Лев,	
що	прийде	до	вас	темної	ночі.

Галина Кирпа
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* * *
Жив	один	лис	який	умів	писати	
і	він	писав	у	шкільному	зошиті	про	осінь

носив	під	пахвою	зошит	
і	олівець	за	вухом	і	сідав	на	пні

коли	бачив	що	ще	один	лист	упав	
або	бачив	гніздо	без	птахів

Коли	мерзли	пальці	і	груди	
грівся	над	багаттями	глиняних	круч

Коли	лягав	спати	зошита	клав	під	голову	
і	згадував	що	він	побачив	за	увесь	день

а	того	ранку	прокинувся	і	побачив	сніг	
і	заховав	він	зошита	до	наступної	осені.

* * *
Прощання	незнане	сузір’я,	
де	вишня	з	дійницею	
на	хисткій	кладці	розхлюпує	молоко	
між	плачем	стебел	і	веслами	у	очах.	
Нічого	не	забути,	усе	покласти	
засохлими	долонями,	на	яких	від	потиску	
твориться	на	тій	і	на	тій	долоні	по	пташці,	
між	сторінок	книжки.	
Дивитися,	відхиливши	гілку	вечора,	
як	дівчата	п’ють	медове	свято,	
так	ніби	згадуючи.	
I	останнє	слово	світиться	з	дна	криниці,	
куди	не	досягає	ні	одна	сльоза,	
навіть	та,	що	продовжується	аж	до	сьогодні.

Василь Голобородько

Хлопчик, що сидить за комп’ютером

Хлопчик	сидить	за	комп’ютером,	
Слухаючи,	як	у	нього	за	спиною	
Перемовляються	квіти.	
Вони	говорять	невеличкими	сегментами,	
Що	розбризкують	живу	енергію,	
Від	якої	крісло	стає	динозавром	
На	солом’яних	ніжках,	
А	килимок	над	тапчаном	
Розтягує	в	усмішку	вуста	і	вуха,	
Які	можуть	також	згортатися	
В	невеличкі	парасольки.	
I	це	так	діє	на	комп’ютер,	
Що	він	виплигує	сам	із	себе,	
I,	обнявши	за	плечі	хлопчика,	
Біжить	разом	із	ним	
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До	найближчого	скверу	
Помацати	щойно	погирену	
Травичку.

Емма Андієвська

* * *
Юркові Бедрику

лівим	берегом	живучи	
правим	берегом	накриваючись	
чи	буває	що	на	плечі	
відбиваються	лапи	заячі

озираєшся	—	а	ніхто	
зупиняєшся	перед	ранком	
на	розковзаному	плато	
наступити	на	першу	бранку

і	стинаючи	колізей	
на	приреченість	сатурнічну	
ти	не	віриш	що	морок	цей	
не	загрожує	бути	вічним

ти	прирощуєш	як	мечеть	
цю	посудину	до	Аллаха	
та	буває	що	на	плече	
відпочити	сідає	птаха

і	згадавши	про	білий	дар	
не	присилуваний	до	світу	
ти	роздмухуєш	листя	хмар	
щоб	могла	вона	долетіти

Іван Андрусяк

дует
Про	вовка	згубна	і	промовка.	
А	я	взяла	і	здуру	—	бовк.	
I	—	на	тобі.	У	гості	човга	
Мій	друг,	мій	брат,	мій	сірий	вовк.

З	вовками	жити	—	вміти	вити,	
А	я	їх	мови	не	учу.	
Гість	виє,	виє	несамовито.	
Я	щебечу.

I	не	гнічуся	тим	дуетом.	
Така	вже	музика	людська:	
дует	кларнета	з	кулеметом,	
танок	багнета	і	смичка.

Дарма,	що	вранці	од	поета	
лишаться	стоптані	штиблети.	
Дарма,	що	вовче	—	зверху	в	нас.	
Такий-бо	час.

Але,	повірте,	виє	вовк,	
поки	живе.	А	здох	—	і	змовк.	
А	я	і	вбита	не	мовчу.	
А	я	і	мертва	щебечу.	
На	бенефісі	всепланетнім	—	
сіяй,	кларнете!

Ірина Жиленко

3. колективна робота.
Прослуховування	аудіозаписів,	перегляд	відеокліпів	пісень	на	

слова	сучасних	поетів;	обмін	враженнями.

4. Міні-диспут.
«Сучасна	поезія:	у	чому	її	привабливість	і	в	чому	—	недоліки».
(Розглянути	аспект	«література	для	обраних»,	«елітна	літера-

тура»	і	«масова	культура».)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Так,	сучасна	поезія	…»
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«Ні,	сучасна	поезія	…»
«Я	вражений	(вражена)	…»

Vі. доМашнє завдання

Підготувати	улюблений	вірш	сучасного	поета	для	читання	та	
аналізу.

Урок № 67*

Тема. Ознайомлення	 з	 творами	 сучасних	 письмен-
ників.

Мета: ознайомити	учнів	із	новинками	сучасної	укра-
їнської	 прози,	 її	жанрами,	 тенденціями;	 роз-
вивати	 навички	 вдумливого	 читання,	 асоціа-
тивне,	 критичне	мислення,	 естетичний	 смак,	
вміння	самостійно	працювати	з	додатковою	лі-
тературою,	 готувати	 доповідь,	 повідомлення;	
формувати	 гуманістичні	 уподобання,	 вихову-
вати	 любов	 до	 художньої	 літератури,	 потребу	
в	читанні.

обладнання: книжкова	виставка,	портрети	письменників.
Теорія літератури: постмодернізм,	експериментальна	проза.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Сучасна	проза	—	явище	багатоманітне,	різностильове,	непро-
сте.	Письменники	 прагнуть	 осягнути	 першосутність,	 справжні	
цінності	 сучасного	 світу,	 людина	подається	ними	у	мікровізіях,	
відчуттях,	 рефлексіях,	 в	 ігровому	полі	 авторської	 уяви,	 іронії,	
гротеску.	Конкретика	 сучасного	життя	поєднується	 в	них	 з	 уні-
версальністю	часопростору.

Сьогодні	ми	 познайомимося	 лише	 з	 тенденціями	 розвитку,	
окремими	 іменами,	 з	 уривками	 творів	 сучасних	письменників,	
щоб	потім,	у	вільний	час,	ви	виразили	бажання	звернутися	до	них	
ще	раз.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

*	 Урок	—	читацька	конференція.
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ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Поетична «десятихвилинка».

Читання	 (напам’ять	 чи	 з	 книги)	 улюблених	 віршів	 сучасних	
поетів,	висловлення	власних	вражень	про	них.

IV. основний зМісТ робоТи. чиТацька МініконФеренція

1. короткий огляд сучасної прози.

(Розповідає	учитель	чи	підготовлений	учень.)
Як	і	для	поезії,	для	української	прози	характерні	риси	постмо-

дернізму,	пошуковість,	експериментаторство.	Та	що	б	там	не	було,	
ідейні	засади,	спрямовані	на	осягнення	загальнолюдських	істин,	
цінностей	залишаються.	Це	боротьба	добра	і	зла	в	житті	та	в	душі	
людини,	сповідування	високої	духовності,	людяності,	справедли-
вості,	жага	пізнання	непізнаного,	«відкриття	себе».

Сучасна	проза	представлена	іменами	Ю.	Андруховича,	О.	Улья-
ненка,	 В.	Медведя,	 Є.	Пашковського,	Ю.	 Іздрика,	 В.	Діброви,	
Є.	Кононенка,	 С.	Процюка,	Ю.	 Ґудзя,	О.	 Забужко,	 Г.	Пагутяк,	
Т.	Прохаська	та	ін.

2. Повідомлення учнів.

(Учні	 розповідають	 про	 сучасних	 письменників,	 зачитують	
уривки	 з	 їхніх	 творів,	роблять	власні	коментарі	щодо	 тематики,	
жанру,	проблематики	та	художніх	особливостей	творів.)

3. робота над аналізом творів.

(Твори	сучасної	літератури	аналізуються	за	жанрами:	історич-
на,	 детективна,	пригодницька	українська	література,	 «фентезі»,	
анімалістична,	мемуарна	та	ін.)

4. Виразне читання.

(Зачитується	уривок	із	роману	Ю.	Андруховича	«Рекреації»	
з	 метою	 спостереження	 за	 манерою	 оповіді,	 художніми	 засо-
бами.)

(Див.	додаток	до	уроку	№	67.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть	речення.	y
«Ні,	сучасна	проза	…»
«Так,	сучасна	проза	…»
«Найбільше	мені	сподобалося	…»
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Vі. доМашнє завдання

Знайти	уривок	 із	 сучасного	прозового	твору,	прокоментувати	
його	зміст	і	форму,	висловити	про	них	власну	думку;	підготувати	
повідомлення,	інсценівки	(див.	Урок	№	68).

 додаТок до УрокУ № 67

рекреації 
(У р и в о к )

Білинкевич	—	а	 саме	 так	назвався	 свинський	 бльондин,	 інструктор	Чорто-
пільського	міському	комсомолу,	 член	ОРГКОМІТЕТУ,	 який	 зустрів	 на	 вокзалі	
Хомського,	 офіційний	хлопчина	 в	 радянському	костюмі	 і	 при	краватці,	майже	
мажор,—	пропонував	 усім	негайно	йти	поселятися	 в	 готелі	 «Синьогора»,	 де	 для	
учасників	свята,	за	його	словами,	замовлено	місця,	але	товариство	не	схотіло	його	
навіть	слухати,	оскільки	в	шаленій	голові	Немирича	виникла	ідея	пива.

—	 Ми	не	можемо	просто	 так	 піти,	 не	 спробувавши	 тутешнього	 пива,—	 за-
явив	Юрко.—	Це	все	одно,	що	навіки	зганьбитися,	вкритися	неславою,	показати	
ворогові	спину,	зрадити	самих	себе,	накласти	в	штани.	Зрештою,	ми	маємо	певні	
моральні	обов’язки	перед	самими	собою!

Усі	гаряче	підтримали	його,	за	винятком	Мартусі,	яка	дещо	закопилила	губ-
ку,	 але	 оскільки	 її	 дорогоцінний	Мартофляк	 енергійно	 схвалив	 ідею	Немирича,	
змирилася	й	рушила	слідом	за	друзяками	до	гостинно	розчахнутої	пивнички	«Під	
оселедцем»,	що	 знаходилася	 тут-таки,	 на	Ринку,	 в	 одному	 зі	 старих	купецьких	
підвалів.

Зійшовши	на	саме	дно	крутими	слизькими	сходами	і	продершися	крізь	густий	
задимлений	ліс	пияків,	що	їх	о	цій	порі	у	пивничці	було	більше	як	завше	і	кожен	
з	 яких	 не	 забув	 обмацати	Марту	 липким	 вологим	поглядом,	 друзяки	 все-таки	
знайшли	 вільний	 заляпаний	 піною	 столик.	 Білинкевич	 зник	 десь	 у	 кухонних	
лабіринтах,	 але	 за	 хвилею	повернувся,	 і	 цілих	 два	 офіціанти	почали	носити	 до	
їхнього	столика	пиво	з	солоними	паличками.	Пиво	й	справді	виявилося	смачним,	
і	Немирич	розповів	довгу	його	праісторію,	котра	брала	початок	ще	за	Австрії,	коли	
відомий	 бровар	Махальський	 заснував	філію	у	Чортополі,	 розраховуючи	на	 ви-
нятково	сприятливий	хімічний	склад	води	в	Річці,	причому	розрахунок	виявився	
настільки	щасливий,	що	вже	незабаром	чортопільське	пиво	постачалося	до	двору	
його	цісарсько-королівської	величності	у	Відень.

—	 Це	дуже	повчальна	історія,	друже	Немирич,—	поцінував	Хомський,—	але	
я	 волів	 би	 трохи	 більше	почути	про	 ту	 забаву,	 котра	 тут	незадовго	 відбудеться.	
Що	ви	можете	нам	розповісти,	юний	ангеле?

Білинкевич	аж	зашарівся	від	такого	звертання,	проте	розуміючи,	що	має	до	
діла	з	богемою,	мобілізувався	й	пояснив:

—	 Свято	Воскресаючого	Духа…	ху.	Духу.
—	 Чудово,	юначе!	Ви	повідомили	саме	те,	що	ми	знали	й	без	вас.	Я	дуже	задо-

волений	такою	відповіддю.
Усі	 засміялися,	 точніше,	 заґелґотали,	 але	 тут	Білинкевичу	 сяйнула	рятівна	

думка,	і	він	почав	щось	шукати	по	всіх	кишенях,	нарешті	видобув	зі	своєї	компак-
тної	торбинки,	прозваної	в	народі	«підераскою»,	вчетверо	згорнутий	проспект,	від-
друкований	офсетним	способом	на	прекрасному,	якомусь	аж	фінському	папері.

—	 Тут	усе	написано,—	пролопотів.
—	 А	де	Мацапура,	що	він	робить	і	чому	нас	не	зустрів?	—	цікавився	далі	ви-

могливий	Хомський.
—	 Павло	Аврамович,	як	головний	режисер	свята,	дуже	зайнятий,—	з	готов-

ністю	відповів	Білинкевич.—	У	нього	зараз	останні	репетиції,	приготування.	Тому	
всі	 питання	 вашого	 влаштування	 і	 подальшого	перебування	на	 святкуванні	 він	
доручив	мені…	Власне,	поки	що	за	нашим	розпорядком	вільний	час.	Бо	саме	свято	
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почнеться	тут,	на	площі,	десь	так	за	чотири	години.	Між	дванадцятою	й	першою	
ночі…

—	 Слухайте,	це	цікаво,—	густим	акторським	голосом	втрутився	Мартофляк,	
який	перед	тим	мовчки	гортав	святочний	проспект,	і	почав	читати	його	вголос:

«ШАНОВНА	ГРОМАДО,	СПІВВІТЧИЗНИКИ,		
ПАНОВЕ-ТОВА	РИСТВО!

Дочекалися	й	ми	тії	днини,	коли	чорні	сили	зла	і	реакції,	поборювані	Світлим	
Козацьким	Духом,	 затремтіли	й	жахнулися!	Маємо	вирішальну	нагоду	показати	
самим	собі	 і	 всьому	цивілізованому	 світові,	 яких	 славних	Батьків	ми	діти	й	чия	
гаряча	Кров	струменіє	нашими	жилами.	О	цій	порі	нам	дуже	потрібне	свято,	яке	
об’єднає	всіх	нас	в	неподільному	пориві	творення	і	будування.	Древній	і	вічний,	як	
сама	наша	багатостраждальна	 історія,	Чортопіль	гостинно	запрошує	веселитися.	
Дух	повинен	воскреснути!

Істинна	 суть	нашого	дійства	—	перемога	над	Смертю.	Це	добре	розуміли	ще	
наші	предки	—	славні	козаки-запорожці,	 спудеї,	духовенство	й	міщанство,	коли	
щороку	 в	 кінці	 травня	—	цього	 казкового	 на	 нашій	 землі	місяця	Пробудженої	
Природи	й	зеленого	райського	буяння	—	проводили	свої	рекреації	—	народні	кар-
навальні	дійства	зі	співами,	танцями,	читанням	віршів	і	театральними	виставами.	
Розкріпачені	душі	торжествували	своє	оновлення,	Вільний	Сміх	і	Розкута	Поезія	
злітали	понад	грішною	землею,	 і	 відступала	підла	Костомаха	під	невблаганними	
ударами	Людського	Безсмертя.

27–28	травня	в	Чортополі	відбудуться	вперше	за	двісті	років	повернуті	наро-
дові	рекреації	під	загальною	назвою	«Свято	Воскресаючого	Духу».	Це	свято	стане	
першим	кроком	у	 відродженні	 давніх	 і	 прекрасних	 традицій	нашого	народу.	За-
прошуємо	всіх	у	Чортопіль!

У	ПРОГРАМІ	СВЯТА:
1.	 Науково-теоретична	конференція	«Свято,	 яке	 завжди	 з	 нами»	 (доповіді	

й	 виступи	визначних	філософів,	 економістів,	 екуменістів,	пара-	 і	 психологів,	 іс-
торіософів,	астрологів,	політологів,	народних	депутатів,	гіпнотизерів,	деміургів	та	
ін.)	—	27	травня,	зал	засідань	міськкому	Компартії	України,	початок	о	16	год.

2.	 Урочиста	 літургія	 й	 новоосвячення	 церкви	 Воскресіння	—	 пам’ятки	
дерев’яного	зодчества	XVIII	ст.—	27	травня,	церква	Воскресіння	в	Чортополі,	по-
чаток	о	19	год.

3.	 Виступ	фольклорного	колективу	«Золоті	 дримбарі»	Чортопільського	ра-
йонного	будинку	культури	—	27	травня,	приміщення	кінотеатру	«Росія»,	початок	
о	20	год.

4.	 Конкурс	 бального	 танцю	—	27	 травня,	приміщення	кінотеатру	«Росія»,	
початок	о	20	год.

5.	 Демонстрація	художнього	кінофільму	«Еманюель-4»	(виробництво	Фран-
ція)	—	27	травня,	приміщення	кінотеатру	«Росія»,	початок	о	20	год.

6.	 0	годин	30	хвилин	28	травня	—	початок	карнавального	дійства	на	площі	
Ринок:	конкурс	анекдотів,	ораторія	«Дух,	що	тіло	пре	до	бою»,	вибори	Королеви	
Свята	«Суперпанна»,	перетягування	канатів	і	ковдр,	акробатичні	етюди,	апокри-
фічні	 розваги,	 театральна	 вистава-містерія	«Любов	к	Отчизні	 де	 героїть»,	 танці,	
жарти,	любощі.

7.	 Святковий	ярмарок	на	площі	Ринок	і	під	церквою	Воскресіння	—	28	трав-
ня,	з	10	год.

8.	 Хресний	хід	до	Писаної	Скали	з	виходом	на	вершину	—	28	травня,	форму-
вання	колон	при	початку	вулиці	Дзержинського	о	13	год.

9.	 Рок-фестиваль	 «Презентація	 трупа»	 (беруть	 участь	 групи	 «Доктор	Та-
габат»,	 «Розбиті	 яйця»,	 «Левіафан»,	 «Оргазм»,	 «Смерічка»	 та	 ін.)	—	28	 травня,	
околиця	Писаної	Скали,	початок	о	15	год.

10.	 Вечір	поезії	«Ми	є,	тому	що	нас	не	може	бути»	—	стадіон	«Трудові	резер-
ви»	м.	Чортополя,	початок	28	травня	о	20	год.

11.	 Заключні	акорди	свята:	величавий	мітинг	протесту	 і	 сакральний	бенкет	
на	схилах	Річки,	омовіння	тіл,	Великі	Вогнища.
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У	програмі	Свята	можливі	сюрпризи.
ДРУЗІ!	Воскресіння	нашого	Духу,	а	з	ним	і	остаточне	визволення	стають	ре-

альністю.	Ми	спроможні	перемогти	і	ми	переможемо!	Веселітеся	—	розвеселитесь!	
Слава	Україні!

ОРГКОМІТЕТ
Головний	 режисер-постановник	 Свята	—	 Павло	 Мацапура.	 Худож	ники-

постановники	—	Кауфман	і	Кох.
ОРГКОМІТЕТ	висловлює	щиру	вдячність	і	глибоку	відданість	спонсорам	свя-

та:	кооперативу	«Металіка»	 (м.	Чортопіль),	 спільному	підприємству	«Інтерсекс»	
та	особисто	панові	Франкові	Попелю	(Швейцарія)».

—	 I	що	ви	тепер	на	це	все	скажете,	друзі?	—	Мартофляк	обвів	усіх	запиталь-
ним	поглядом.

Друзі,	 які	 вже	мочили	вуса	переважно	у	 другому	кухлі,	 сказали	на	це	при-
близно	таке:

—	 Неслабо!
—	 Маразм!
—	 Дурхата!
—	 Ваш	Мацапура,	здається,	остаточно	зшизів,—	підсумувала	Мартофлякова	

Марта.
Але	всі	ці	 відгуки	означали	не	що	 інше,	як	радісне	 схвалення,	 і	Мартофляк	

лишився	 задоволений	тим	ефектом,	який	справило	на	присутніх	його	майстерне	
соковите	читання.

—	 Ми	 з	 Грицем	 скажемо	навіть	 більше.	Той	пан	Попель	 зі	Швейцарії,	 про	
якого	там	згадано	як	про	спонсора,—	наш	добрий	товариш…	Він	взагалі	обіцяв	за-
просити	до	Америки,—	подав	довідку	Немирич.

—	 Справді?	—	зацікавилася	Марта.
—	 Не	хвилюйся,	Мартусю,	ми	обов’язково	 візьмемо	 з	 собою	твого	чоловіка.	

До	речі,	ти	сьогодні	чарівно	виглядаєш,—	і	Немирич	лизнув	її	в	руку.
Марті	це	було	приємно,	але	вона	навіть	не	подала	вигляду:
—	 Мій	чоловік	вже	має	запрошення	до	Америки.
На	 вечерю	 ви	 замовили	 горілку	 і	 дивовижний	коньяк	«Білий	 бузько»,	 для	

Марти	—	сухе	угорське	і	все	таке	інше.	Черговий	Бодьо	—	а	всі	офіціанти	в	Чор-
тополі	 чомусь	 відгукувались	на	це	 ім’я	—	 з	 виразом	 сором’язливого	 сфінкса	на	
обличчі	занотував	собі,	крім	того,	довжелезний	перелік	їдла,	якого	вам	захотілося.	
Тепер	можна	преспокійно	розглянутися	по	публіці	і	закурити	(Юрку,	не	жлобся!)	
«голуазів».

Публіка	була	вже	переважно	в	стані	наростаючої	ейфорії.	То	був	загалом	до-
сконалий	звіринець.	У	такі	хвилини	зароджуються	дружба	і	кохання	—	це	легко	
читалося	на	розчервонілих	фізіях	присутніх.	<…>

—	 Друзі,—	 з	 легким	 заворушенням	у	 голосі	 заговорив	Мартофляк,—	поки	
принесуть	печеного	зайця,	я	прошу	кожного	з	вас	прочитати	по	останньому	вірше-
ві.	Адже	ви	щось	понаписували	останнім	часом?

—	 Я	написав	 справжнього	 травневого	 вірша	 і,	 гадаю,	 він	 буде	 доречним,—	
оголосив	Хомський.—	Але	 спершу	 вип’ємо,	 бо	 я	 відчуваю	 страшенну	 сухість	
у	роті.

Вчинивши	так,	як	він	запропонував,	усі	наготувалися	слухати.	I	почули	таке:

Цвітіння	дерев	найніжніша	пора,	
найвище	зусилля	краси	і	добра,	
як	чуйно	ступаю	в	зелену	країну,	
де	соком	дощів	пахне	тепла	кора…

—	 Непогано,—	перебив	йому	Мартофляк,—	але	це	не	твоє,	це	Андруховича…
—	 До	речі,	він	приїхав	сюди?	—	впав	у	мову	Немирич.
—	 Мабуть,	що	ні,—	з’ясував	Мартофляк.—	Я	чув,	що	він	 зараз	пише	якусь	

прозу.
—	 Як	цікаво!	—	нагадав	про	себе	Білинкевич.
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—	 А	 хто	 такий	 цей	 приємний	 з	 вигляду	 молодик,	 який	 сидить	 тут,	 між	
нами?	—	покосував	на	нього	Штундера.

—	 Забули,	чи	що?	—	жартома	знітився	Білинкевич.
—	 Зовсім	здуріли,—	не	заспокоювалась	Марта.
Пєтя	не	змусив	надто	довго	впрошувати	себе	і	от,	супроводжуваний	нетвердим	

у	ногах	Білинкевичем,	наблизився	до	вашого	столу.
—	 Разрєшітє	вам	прєдставіть	моїх	хароших	друзєй-паетов,—	казав	йому	Бі-

линкевич.—	Ето	очень	славниє	паети,	ізвєстниє.
—	 Пєтя,—	приязно	посміхнувся	мерзотник.
Він	поцілував	руку	Марті,	потім	по	черзі	привітався	з	кожним.
Хомський	налив	йому	чарку.
—	 За	знакомство,—	підняла	чарку	акула	і	влила	її	собі	у	свій	широкий	писок.
Тепер	 його	можна	 було	 роздивитися	 трохи	 краще.	Він	мав	 досить	 кругле,	

товстощоке,	з	маленькою	близною	на	чолі	і	ледь	вибалушеними	очима	лице.	Шия	
була	коротка,	але	дослівно	бичача,	вже	добре	засмагла,	прикрашена	грубим	золо-
тим	ланцюгом.	Решта	була	тілом,	загорнутим	у	«мармуровий»	джинс.	Привертала	
увагу	також	права	рука,	рясно	всіяна	перстенями,	з	яких	кожен,	безперечно,	мав	
якусь	містичну	функцію.

Заїли	випите,	делікатно	помовчали.
—	 Приехали	отдохнуть?	—	врешті	запитав	Пєтя.
—	 Так,	на	свято	Воскресаючого	Духу,—	пояснив	за	всіх	Білинкевич.
—	 Это	правильно,	 это	нормально,—	промуркотів	король.	 Голос	його	можна	

було	б	назвати	контрабасом.—	А	чего	ты	за	них	отвечаешь,	они	что,	не	разговари-
вают?	—	глянув	на	Білинкевича.

—	 Вони	 тільки	 віршами	 говорять,—	 захихотів	Білинкевич.—	Товариство,	
я	пропоную	для	 знайомства	 і	 на	честь	нашого	 гостя	Пєті	прочитати	кожному	по	
віршеві.

Гриць	 скреготнув	 зубами,	 а	 всі	 інші	 так	 зиркнули	на	Білинкевича,	що	 той	
миттєво	зрозумів	і	оцінив	свою	нетактовність.	Але	було	пізно.

—	 С	удовольствием	послушаю,—	заохотив	Пєтя.
Але	всі	мовчали.
—	 Я,	кстати,	Есенина	очень	люблю,—	як	міг,	виправляв	незручне	становище	

Пєтя.—	Кто-нибудь	из	вас	помнит	Есенина?
—	 Розумієте,—	набрався	духу	Хомський,—	ми	його	любимо.
—	 Вот	и	чудесно.	Прочитай	что-нибудь.
—	 Але	ми	вважаємо	за	краще	робити	те,	що	в	дану	мить	нам	подобається,—	

продовжував	Хомський,—	а	не	те,	що	ви	нам	скажете	робити.
—	 Товариство,	в	мене	народився	тост,—	підвівся	Немирич	з	налитою	чаркою	

в	руці.—	Наливайте	собі,	бо	я	тостую.
Пєтя,	прокліпавши	відповідь	Хомського,	тепер	наготувався	слухати	тост.
—	 Рідні!	—	почав	Немирич.—	Людина	 створена	 так,	що	 їй	 завжди	 всього	

мало.	Вона	 самотужки	приковує	 себе	 до	ланцюгів	 буття,	 бодай	навіть	 і	 золотих.	
I	 з	 цими	 ланцюгами	 на	шиї	 проживає	 недовгий	 свій	 земний	 вік.	 Вона	 грабує	
ближніх	 своїх	 і,	 коли	 треба,	 навіть	 стріляє	 в	них	 із	 пістолета.	Це	печально,	 але	
так	воно	вже	є.	Головне,	що	людина	ніколи	не	замислюється	над	тим,	а	навіщо	все	
це.	Адже	все	одно	у	фіналі	хтось	устигне	вистрелити	швидше	за	тебе.	Адже	фінал	
відомий	—	він	один	і	той	самий	для	всіх	нас	і	для	кожного	зокрема.	Проте	кожна	
людина	вперта	і	самозасліплена,	кожна	думає,	що	саме	для	неї	зроблено	буде	виня-
ток	на	небесах,	і	все	їй	проститься,	і	даровано	буде	вічне	блаженство	носити	джинс	
і	щовечора	розкошувати	по	ресторанах,	як	оце	сьогодні	випало	отут	усім	нам.	Хоч	
інколи	і	в	ній	прокидається	отой	внутрішній	голос	і	пророчить:	«Ну	що,	все	одно	ти	
не	вічний,	ну	нехай	навіть	буде	пишний	багатий	похорон,	і	квіти	просто	з	Бразилії	
на	могилку	серед	зими,	і	гранітний	пам’ятник	з	бронзовим	твоїм	профілем,	ну	не-
хай	навіть	з’їдуться	побратими	з	усього	Союзу,	аби	віддати	тобі	шану,	нехай	навіть	
звучать	промови	їхні	впереміш	із	віршами	Єсеніна,	нехай!	—	але	тобі	вже	не	бути	
ось	 тут,	 завтра,	 на	цій	 землі!»	 I	 людина	 здригається,	 рідко,	 але	 здригається,	 по-
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чувши	той	внутрішній	голос	у	собі,	проте,	схожа	на	акулу,	вона	продовжує	робити	
те	саме	і	не	хоче	каятися.	Вип’ємо	ж	за	людину,	вперту	і	нерозумну,	приковану	до	
золотих	ланцюгів	буття!

—	 Це	 була	 твоя	лебедина	пісня,	 старий,—	сказав	Хомський,	коли	 вони	 ви-
пили.

Пєтя	ще	на	разі	не	знав,	сердитися	йому	чи	дякувати	за	прекрасний	тост.	Але	
здавалося,	він	трохи	спохмурнів.	Проте	нарешті	заграла	музика,	 і	зав’язався	но-
вий	цікавий	сюжет.

—	 Я	хотел	бы	потанцевать	с	тобой,—	звернувся	король	до	Марти.	Марта	вже	
збиралася	якнайрізкіше	відтяти	своє	улюблене	«ще	чого»,	але	злякалася	і	мовчала.

—	 Я	хотел	 бы	потанцевать	 с	 этой	 девушкой,—	 значно	 голосніше	повторив	
Пєтя,	дивлячись	їй	в	обличчя.

Ну	от,	Мартофляче,	маєш	клопіт,	тепер	ти	щось	повинен	казати	чи	робити,	чи,	
може,	хай	танцює,	нічого	з	нею	не	трапиться,	не	з’їсть	її	акула,	маму	твоїх	дітей,	
хай	діється	Божа	воля,	тому	ти	сидиш	як	обісраний,	а	вона	благально	дивиться	на	
тебе,	мовляв,	кажи	щось	чи	роби	щось,	як	мені	витримати	ці	її	благальні	погляди,	
ну	знайди	якийсь	вихід,	ти	ж	великий	поет,	ну	що	ти	сидиш	з	язиком	у	дупі	і	роз-
глядаєш	порожню	чарку,	ти,	борода	і	два	вуха,	здійсни	нарешті	вчинок,	увесь	світ	
дивиться…

Але	підводиться	Хомський	і	якомога	чемніше	каже:
—	 Нам	дуже	прикро	вас	розчаровувати,	але	перший	танець	обіцяно	мені.	Мар-

тусю,—	він	запрошує.
Марта	 встає	 (а	що	 їй	ще	 робити?)	 і	 покірно	 відходить	 слідом	 за	Хомським	

туди,	 де	 танцюють	повільний	 танець	 у	 напівтемряві.	Білинкевич,	 хоч	 і	 сидить,	
але	 здається,	що	 аж	 присів.	Пєтя	 обводить	 усіх	 неквапливим	 поглядом,	 ніби	
запам’ятовує…

У	цю	тривожну	мить	витягнув	з	кишені	свою	книжечку	Немирич	і,	написав-
ши	на	титулі	кілька	слів,	подарував	її	королю.

—	 Спасибо,—	Пєтя	 сховав	книжечку	до	нагрудної	кишені	 своєї	 джинсівки,	
навіть	назви	не	прочитавши.—	Ну,	я	пойду.	Там	ребята	ждут.	Отдыхайте.

Ви	встали,	щоби	гідно	попрощати	його.
—	 Я	думал,	у	вас	веселее,—	сказав	Пєтя	і	відійшов.
—	 Ігорку,—	спитав	Мартофляк,—	як	ти	гадаєш,	хто	з	них	більше	нежилець	

на	цьому	світі	—	Хома	чи	Немирич?
—	 Гадаю,	що	я,—	відповів	 за	Білинкевича	Немирич.	Але	 то	 вже	 була	 інша	

тема.	<…>
Вони	повернулися	до	столу	саме	тоді,	коли	друзі	без	них	добили	замовлених	

триста	і,	поки	Бодьо	вирушив	по	наступні	двісті	п’ятдесят,	налягли	на	шкваркот-
ливі	пляцки,	щойно	принесені	згаданим	уже	Бодьом.

—	 Ніхто	з	вас	ні	хріна	не	розуміє	у	творчості	Антонича!	—	кричав	Мартофляк,	
намагаючись	заглушити	початок	нового	танцю.

—	 Є	тільки	один	ключ	до	його	творчості,—	відповідав	на	це	Немирич,—	і	він	
у	кожного	з	нас	між	ногами!

—	 Гарно	ви	нас	зустрічаєте,—	сказала,	сідаючи,	Марта.
—	 О,	вже	натанцювалися?	—	дійшов	висновку	Мартофляк	і	продовжив	дис-

кусію.—	Той	ключ,	який	між	ногами,	годиться	для	будь-кого!	Але	для	Антонича	
цього	мало!	Ти	можеш	скільки	завгодно	оперувати	тут	своїм…	фрейдизмом,	але	ти	
не	дійдеш	до	суті	Антонича,	хоч	би	всрався!

—	 А	чому	ти	вважаєш,	ніби	тільки	тобі	дано	дійти	до	суті	Антонича,	звідки	ти	
знаєш,	курва	мать,	що	я	до	неї	не	дійшов?!

—	 Бо	ти	висловлюєш…	абсолютно	безглузді	речі	про	«Книгу	Лева»!
—	 Це	я?	Я	про	«Книгу	Лева»	взагалі	нічого	не	згадував!	Я	трохи	пройшовся	по	

твоєму	віршеві,	який	ти	тут	нам	читав	і	який	мені	не	сподобався…
—	 Бляха,	 та	 хай	 він	 тобі	 не	 подобається	 хоч	 сто	 років,	 потрібна	мені	 твоя	

думка,	як	сухій	сраці	попіл!	—	завершив	дискусію	Мартофляк,	тим	більше,	що	на	
столі	з’явилися	свіженькі	двісті	п’ятдесят.
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—	 Ростику,	а	в	яких	саме	містах	Америки	ти	побуваєш?	—	досить	невиразно	
проплутав	язиком	Білинкевич.

—	 Я	щасливий,	що	ми	вже	перейшли	на	«ти»,—	дав	йому	зауваження	замість	
відповіді	Мартофляк.

—	 Хто	 він	 такий,	цей	паршивий	мудак	 з	 рожевими	щічками?	—	відізвався	
нарешті	Гриць,	який	мовчав	десь	так	близько	сорока	хвилин.

—	 Я	ваш	товариш,	Грицю,—	пояснив	йому	Білинкевич.
—	 А	мені	здається,	що	ти	не	наш	товариш.	Ти	майорові	товариш.
—	 Ні,	чесне	слово,	пора	вже	звідси	йти!	—	знову	захвилювалася	Марта.
—	 Хто	ти	такий?	—	продовжував	Гриць.—	Я	знаю	всіх,	тут	присутніх.	Я	знаю	

Ореста	Хомського,	 це	 прекрасний	поет	 з	Леніг…	 з	Ленін-граду,	 я	 знаю	Ростика	
Мартофляка,	це	величезний	поет,	це	мій	товариш,	я	знаю	його	красиву	дуже	жінку	
Наталю…

—	 Марту,—	поправив	Білинкевич.
—	 Марту,—	повторив	Гриць,—	я	знаю	Юрка	Немирича,	це	колосальний	поет	

і	прекрасний	товариш,	я	знаю	себе.	А	ти	хто?	Хтось	мені	може	розказати	про	цього	
дивного	чоловіка?

Усі	мовчали,	тоді	Білинкевич	почав	пояснювати:
—	 Розумієш,	я	член	ОРГКОМІТЕТУ…
—	 Ти	нагла	свиня,—	з	усмішкою	перебив	йому	Гриць.
—	 Грицю,	не	треба,	я	ж	просив,—	нагадав	Мартофляк.
—	 Вибач,	він	трохи	перебрав,—	сказав	Немирич	Білинкевичу.
—	 Юрік,	скажи	йому	про	це,	він	тебе	послухає,—	заканючив	Білинкевич.—	

Я	ж	так	старався	для	всіх	вас…—	і	сльоза	покотилася	по	його	щоці.
—	 Грицю,	 досить!	—	владно	наказав	Мартофляк.—	Він	непоганий	хлопець,	

навіть	якщо	кагебіст.
Ця	фраза	несподівано	заспокоїла	Штундеру.	Тим	часом	Хома,	який	справляв	

враження	найтверезішого	серед	присутніх,	інтимно	поцікавився	в	Білинкевича:
—	 Ти	міг	би	позичити	до	завтра	дві	сотні?
—	 Міг	би.	А	що?
—	 Ну,	то	розраховуйся	з	Бодьом,	а	я	тобі	завтра	поверну!
—	 Що	ти,	Орку,	не	треба	нічого	повертати,—	замахав	руками	Білинкевич.
—	 Я	на	чужий	кошт	не	пиячу,—	відрубав	Хомський.—	Котра	година,	товари-

ство?	—	голосно	звернувся	до	всіх.
—	 За	півгодини	починається,—	відповіла	йому	Марта.
—	 Так.	Слухай	 сюди,	Білинкевич.—	Хомський	 говорив	чітко,	 як	командир	

підводного	човна.—	Ідеш	до	Бодя,	розраховуєшся,	але	з	тим,	що	кожному	ще	по	
каві	й	по	п’ятдесят	коньяку.	Тоді	приходиш	і	доповідаєш	мені	загальний	рахунок.	
Пішов!

Білинкевич	полетів	як	торпеда.	Йому	було	радісно,	що	з	ним	знову	розмовля-
ють	по-людськи.

—	 Тепер	я	прошу	уваги,—	як	міг	 урочисто,	 сказав	Гриць.—	Зараз	я	 читаю	
свій	останній	вірш.	Це	мій	найкращий	вірш.	Про	одного	чоловіка.	Він	досить	до-
вгий.	Я	прошу	всіх	слухати	і	не	перебивати.	Це	зовсім	новий	вірш.	У	ньому	я	все	
сказав,	ви	почуєте.	Це	мій	передостанній	вірш.

—	 Передостанній	чи	останній?	—	запитав	Хома.
—	 Останній	не	рахується.	Цей	—	передостанній.	Я	просив	не	перебивати.
Усі	слухали.	Мартофляк	хотів	закурити,	припаливши	до	фільтру,	але	Марта	

вчасно	побачила.
—	 Зараз	я	згадаю.	Зараз.	Там	колосальний	перший	рядок.
—	 I	тільки?	—	спитав	Хома.
—	 Не	п…	Зараз	я	згадаю.	Це	верлібр.
Усі	слухали,	але	вирази	на	лицях	вже	мали	трохи	знуджені.
—	 Я	написав	його	позавчора.	Той,	котрий	написав	учора,	не	рахується.

Ю. Андрухович
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Урок № 68*

Тема. Ознайомлення	із	сучасною	драматургією.
Мета: ознайомити	 із	 тенденціями	 сучасної	 україн-

ської	 драматургії,	 сприяти	 розвитку	 інтересу	
до	 неї,	 зацікавлення	 театром;	 розвивати	 на-
вички	 самостійної	 роботи	 з	 різними	 джерела-
ми	інформації,	критичне,	асоціативне,	образне	
мислення,	 вміння	 аргументовано	 висловлю-
вати	 власні	 думки	 з	приводу	прочитаного;	 ви-
ховувати	естетичний	смак,	потяг	до	духовного	
збагачення,	 розширення	 кругозору	 та	 світо-
глядних	позицій.

обладнання: книжкова	 виставка,	 портрети	 драматургів,	
відомих	режисерів	та	акторів;	фрагменти	відео-
записів	із	театральних	вистав;	елементи	костю-
мів	та	декорацій.

Теорія літератури: постмодернізм,	жанри	сучасної	драматургії.

Хід уроку*

I. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Виразне читання.
Зачитування	уривків	із	творів	сучасних	прозаїків,	їх	коменту-

вання.

2. Гра «Займи позицію».
«Чи	хвилюють	мене	 ті	 проблеми,	що	 їх	 порушують	 сучасні	

прозаїки?»

Так Частково Ні

(Якщо	урок	повністю	присвячений	театру,	цей	етап	не	прово-
диться.)

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя (або підготовленого учня).
Драматургія	 тісно	пов’язана	 з	 театром,	 саме	через	нього	 зде-

більшого	й	доходить	до	поцінувачів	мистецтва.
Театральні	діячі	в	пошуках:	як	залучити	глядача,	як	осучас-

нити	класику,	зробити	її	близькою	нинішній	публіці.	Тому	існує	
багато	 «експериментальних»	 театрів.	Але	 тут	 постає	 проблема:	

*	 Урок	—	«малий	театр».
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театри	 є	 далеко	 не	 скрізь.	 Тому	 з	 розвитком	 технічних	 засобів	
почали	розвиватися	жанри	драматургії:	 кінодраматургія,	 радіо-
драматургія	і,	так	би	мовити,	теледраматургія.	Проте	драматургія	
самоцінна	і	як	один	із	літературних	жанрів.

Нині	 вона	представлена	 іменами	 відомих	драматургів,	 п’єси	
яких	театри	намагаються	осучаснити,	подати	за	допомогою	нових	
засобів	виразності.	А	також	з’явились	нові	таланти,	котрі	осмис-
люють	 світ	 у	модерному	 ключі.	Це	Неда	Неждана	 («І	 все-таки	
я	 тебе	 зраджу»,	 «Химерна	Мессаліна»,	 «Самогубство	 самоти»,	
«Пророкування	минулого,	 або	Угода	 з	 ангелом»	 та	 ін.),	 Тетяна	
Іващенко	 («Втеча	 від	 реальності»,	 «Таїна	 забуття»),	Артем	Ви-
шневський	(«Клаптикова	порода»,	«Різниця»,	«Суд»,	«Про	потяг,	
валізи,	мотлох	та	дещо	більше»	та	ін.),	а	також	Олег	Миколайчук-
Низовець,	Валерій	Герасимчук,	Світлана	Новицька,	Оксана	Па-
нюк,	Ярослав	Верещак,	 Ігор	Бондар-Терещенко,	Ольга	Зоренко,	
Олександр	Вітер,	Надія	Симчич,	Олекса	Сліпець,	Лідія	Чупіс	та	ін.

Про	що	ж	пишуть	молоді	драматурги?	Про	сучасне	й	нерозрив-
но	пов’язане	з	ним	минуле,	про	свідомість	і	підсвідомість,	реальне	
та	фантастичне,	 смішне	 і	 трагічне,	 одне	 слово,	 охоплюють	увесь	
спектр	життєвих	проблем	і	колізій.

Наприклад,	один	із	найбільш	успішних	драматургів	свого	по-
коління	Неда	Неждана	у	п’єсі	«І	все-таки	я	тебе	зраджу»	дає	по-
стмодернізму	імпровізацію	на	тему	особистого	життя	Лесі	Україн-
ки,	що	руйнує	стереотип	пам’ятника	і	створює	новий	образ	живої	
земної	лукавої	жінки.

В	 її	фарсі-фантасмагорії	 на	 дві	 дії	 «Пророкування	минулого,	
або	Угода	 з	 ангелом»	 герой	живе	подвійним	життям	підпільно-
го	клоуна	 і	 нібито	 страхового	 агента.	Але	 одного	 дня	 все	летить	
шкереберть	 через	шляхетний	 вчинок	—	допомогу	жінці,	 на	яку	
напав	злочинець.	Він	втрачає	роботу,	кохану	жінку,	ненароджену	
ще	 дитину	й	 опиняється	на	краю	прірви,	 точніше	на	мосту	над	
річкою.	Там	він	 зустрічається	 з	 дивною	дівчиною,	яка	пропонує	
повернутися	в	минуле	й	виправити	помилки.	Герой	повертається	
і	 повертається,	 але	 ситуація	 стає	 дедалі	 кумеднішою	 і	 водночас	
гіршою	 для	 нього.	Навіть	 дівчина-ангел	 не	 в	 змозі	 допомогти	
героєві,	поки	він	не	розбереться	із	собою	та	своїм	справжнім	при-
значенням	і	поки	не	зрозуміє,	що	від	абсурду	життя	людину	стра-
хують	не	гроші	а…	сміх!..

IV. основний зМісТ робоТи. «Малий ТеаТр»

1. Виступи учнів.
(Учні	виступають	з	самостійно	підготованими	повідомленнями	

про	 твори	 сучасної	 драматургії;	 показують	 інсценівки	на	 основі	
цих	творів.)
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2. Виразне читання.
(Зачитується	 уривок	 із	 сучасного	 драматичного	 твору	 з	 ме-

тою	 спостереження	 за	 манерою	 оповіді,	 стилем	 та	 художніми	
особливостями,	 а	 головне	 —	 для	 зацікавлення	 учнів,	 спону-
кання	 їх	 до	 читання	 творів	 драматургії,	 відвідування	 театрів,	
перегляду	 театральних	 постановок	 за	 допомогою	 сучасних	 тех-
нічних	засобів.)

(Див.	додаток	до	уроку	№	68.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Продовжіть	речення.	y
«Сучасна	драматургія	для	мене	…»
«Мене	зацікавило	…»
«До	театру	я	ставлюся	…»

Vі. доМашнє завдання

Підготуватися	 до	 тематичної	 контрольної	 роботи	 «Творчість	
О.	Олеся,	В.	Винниченка	та	сучасних	письменників».

 додаТок до УрокУ № 68

мільЙон ПараШУтикіВ 
Моноп’єса	на	дві	дії	зі	стереоефектом	

(У р и в о к )
Поставлена	у	Відкритому	Буковинському	театрі	(Чернівці.)	Включена	до	ката-

логу	кращих	п’єс	Європи	2006.

дійова особа:
Жінка	—	особа	25–35	років,	визначальна	риса	—	іронічність.

і дія
Кімната	в	стилі	40-х	років,	але	саме	«в	стилі»,	а	не	насправді.	Важливі	

вікно	й	ліжко.	Півтемрява,	ранок.	Входить	Ж	і	н	к	а,	стривожена	і	розгу-
блена.	Вона	тут	уперше,	оглядається	з	очевидним	подивом.

Жінка: Дивно...	Дуже-дуже	дивно.	Тотальне	ретро…	Що	це	має	означати?	Ні-
чогісінько	не	розумію...	 (Сідає на ліжко, знімає черевики, з насолодою розминає 
ноги.)	І	чого	було	ці	черевики	вдягати,	навіщо?	І	чого	було	бігти?	Тут	же	нікого	не-
має.	Тільки	ноги	натерла.	(Дивиться на годинник.)	Рівно	восьма.	Встигла.	Тільки	
навіщо	й	куди?	Це	ж	не	потяг…	Гаразд,	і	що	там	далі?	(Дістає папірець, читає.)	
Так,	о	восьмій	нуль-нуль	—	бути	на	квартирі	за	такою	от	адресою	—	це	є.	Якщо	
ключ	підійшов	—	то	це	вона.	Тепер:	вісім	—	вісім	п’ятнадцять	—	відпочинок.	І	як	
вона	це	собі	уявляє?	Так?	(Лягає на ліжко.) Чи	так?	(Міняє позу.)	Хай	буде	відпо-
чинок	—	поки	мені	подобається.	(Вмощується на ліжку, наприклад, по-турецьки.)	
Але	 все-таки	це	 схоже	на	 божевілля…	А	 все	ж	 так	прекрасно	починалося	—	як	
у	казці	чи	в	мильній	опері…	Хоча	ні,	якесь	тривожне	відчуття	у	мене	було	відра-
зу...	Але	від	чого?	Чому?	Так,	треба	зібратися	з	думками,	все	згадати	і	проаналізу-
вати.	 (Пригадує.) Мабуть,	 тривога	 виникла	 від	 звуку	його	холодного	металевого	
голосу...	Чи	ні,	ще	раніше,	від	самого	дзвінка,	такого	пронизливого,	безперервно-
го:	п-і-і-і.	 (Розігрує дзвінок по телефону з руркою, говорить за себе і за чоловіка, 
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імітує голос з рурки.) І	цей	незнайомий	чоловічий	голос	—	«Ви	пані	така-то?»	—	
«Так,	кажу,	ви	не	помилились».	Саме	так:	поважно	—	пані.	Хоча	яка	я	в	біса	пані?	
Так,	потім	він	представився	адвокатом.	«Ви	можете	отримати	значну	суму	у	спа-
док».	—	Чи	ні,	не	так,	він	сказав:	«Ви	маєте	шанс	отримати»	—	І	вже	тоді	це	здало-
ся	підозрілим.	Спадок	—	не	лотерея.	Він	або	є,	або	його	немає.	«Я?	Справді?	А	від	
кого?»	—	«Ваша	бабуся	у	других,	пані	Елізабет	Шварц	зі	Сполучених	Штатів	Аме-
рики».	Не	знаю	я	таких	бабусь.	Може,	мене	розігрують?	Так	буває:	телефонують	
з		якоїсь	розважальної	радіопередачі	і	жартують.	Я	тоді	вирішила	вдавати,	нібито	
я	йому	вірю,	а	самій	спіймати	його	на	деталях...	І	тоді	не	він	мене,	а	я	його	вистав-
лю	на	посміх!	«А	чому	це	вона	заповіла	мені,	коли	ні	я	її,	ні	вона	мене	не	знає?»	—	
«Ви	єдина	спадкоємиця	жіночої	статі	молодше	45	років.	Це	була	умова	заповіту.	
Стать	у	вас	жіноча?»	—	«Так,	можете	приїхати	і	пересвідчитись».	Стать	то	в	мене	
жіноча,	але	ніякої	пані	Шварц	я	не	знаю.	«А-а,	до	речі,	скільки	тієї	спадщини?»	—	
Може	там	якийсь	дріб’язок,	не	вартий	уваги,	—	подумала	я	тоді.	«З	урахуванням	
податків...	приблизно	півтора	мільйона	доларів».	Ну,	тут	я	ледь	зі	стільця	не	впа-
ла.	Мені,	бідній,	як	церковна	мишка…	Але	от	ці	«податки»	справили	на	мене	вра-
ження.	Щоправда,	коли	він	додав:	«Я	можу	підвезти	всі	документи»,	я	знов	засум-
нівалася.	 «О,	 ні,	—	 кажу,	—	 тільки	 не	 до	 мене».	 Думаю,	 я	 їх	 впущу,	 а	 вони	
обчистять	квартиру?	Дзуськи.	І	чому	я	повірила	тоді?	Бо	він	запросив	до	контори:	
«Представництво	нашої	адвокатської	компанії	 знаходиться	за	такою-то	адресою.	
Прийом	з	9-ї	до	6-ї».	Овва…	І	тоді	я	вирішила:	проїдусь,	провітрюсь.	І	все	ж	вияви-
лося	 справжнім:	 адвокатська	контора,	 документи	 з	печатками…	Принаймні,	 ви-
глядало	все	саме	так.	Якби	не	ці	дивні	«деякі	умови»	цієї	самої	пані	Шварц,	вписа-
ні	 в	 нотатник	 з	 інструкціями.	Не	 виконавши	 їх,	 спадок	я	 не	 отримаю.	 (Дістає 
маленький нотатник.)	 І	 тільки-но	 я	 його	 побачила,	щось	 ніби	 кольнуло	мене	
в	серце.	Лихе	передчуття.	Ніби	якийсь	далекий	витіснений	спогад.	Ти	не	можеш	
його	ні	пригадати,	ні	 забути.	 І	 знову	чому?	 (Гортає і перевертає його.) Чим	він	
мене	налякав?	Звичайнісінький	нотатник...	І	от	я	тут,	бозна	де,	в	якомусь	забуто-
му	Богом	місці,	де	час	зупинився,	невчасно,	але	конкретно.	(Дивиться на годинни-
ка.)	Ну	от	я	з	цим	розумуванням	так	і	не	відпочила,	а	треба	читати	далі.	(Заглядає 
в нотатник, зачитує церемонним тоном.)	«тепер підійдіть до шафи, відкрийте 
дверцята і дістаньте на верхній поличці лист у конверті, прочитайте його». Так,	
і	де	тут	шафа?	Здається	шафа	в	одному	примірнику,	це	непогано.	(Прямує туди, 
роздратована.)	І	навіщо	потрібні	ці	дитячі	ігри:	піди	туди,	не	знаю	куди,	візьми	
те,	не	знаю,	що.	Нісенітниця	якась.	А	відразу	його	дати	не	можна	було?	Га?	(Діс-
тає конверт з листом і товстим зошитом всередині. Крутить у руках конверти-
ка — дивиться на світло, нюхає тощо. Дістає зошита, розглядає підозріло.)	Так,	
це	вочевидь	антикваріат,	чомусь	недоїдений	мишами.	 (Відкладає, дістає листа, 
нюхає з насолодою.)	А	цей	пахне	Америкою…	(Трохи вагаючись, розкриває, повер-
тається до дивану, вмощується і починає читати.)	Почну	з	цього	листа,	він,	при-
наймні,	коротше.	О,	почерк	тієї	самої	дивної	бабуні	Шварц.	«Шановна…» Нічого	
собі	звертаннячко.	(Пробує зімітувати голос старенької, повторює з різними ін-
тонаціями звертання.) «Шановна незнайомко… Шановна незнайомко… я навіть 
не знаю вашого імені…» І	я	його	скоро	забуду	з	цими	божевільними	іграми.	«нині 
я знаю, що напевно скоро піду з цього світу, моя хвороба невиліковна. я не мала 
ні дітей, ні близьких, яким би я хотіла лишити спадщину. на жаль, я самотня. але 
гадаю, все-таки спадок має лишитися моєму роду. тож вирішила віддати це на 
розсуд долі, зіграти в лотерею. сподіваюсь, ці кошти принесуть вам радість, а не 
розчарування і втрати, як це було зі мною». (Відкладає листа, іронічно.)	Нічо-
генький	такий	вступ,	оптимістичний,	не	проти	я	таких	«втрат»,	анітрохи...	(Про-
довжує читати.)	«але перед тим ви маєте виконати моє прохання. Воно не надто 
обтяжливе, але якщо ви спробуєте уникнути його чи виконаєте нечесно, це стане 
відомо, і тоді вже ні про який спадок мова не йтиме». (Оглядає кімнату.)	Вони	що	
тут,	якихось	жучків	понатикали,	чи	що?	Приховані	камери?	(Шукає жучки, зази-
рає в різні куточки кімнати, під столом тощо.)	І	як	їх	шукають?	Так	я	нишпір-
кою	 стану.	 (Сідає на ліжко, охопивши голову руками.)	Ну	 ти	 і	 втрапила.	Брр…	
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Страшеннно	неприємно,	коли	за	тобою	стежать.	І	що	робити	з	цим?	(Повертаєть-
ся до листа, читає.)	«не пробуйте шукати приховані відеокамери. Ви їх не зна-
йдете. не витрачайте часу даремно».	(Відкладає листа, обурено.)	Ні,	це	вже	занад-
то!	Так	прораховувати	мене,	передбачати	мої	 реакції!	Не	проста	ця	 бабунька,	це	
точно.	Хоча,	божевільні	іноді	бувають	дуже	хитрими…	Так,	дочитаю	я	коли-небудь	
цей	дивний	лист	чи	ні?	(Береться читати далі.)	«Ви можливо, помітили в цьому 
конверті товстий зошит». Ще	б	пак,	не	помітити,	це	все	одно	що	сказати:	«Ви	не	
помітили	в	кімнаті	слона?».	(Кладе поближче зошита.) Так,	не	відволікайся.	«Зо-
шит, який ви тримаєте тепер у руках — щоденник — хроніка одного дня, останньо-
го дня, написаний моєю сестрою за батьком, марією Шварц. В цей день вона вже 
знала, що вранці її мають розстріляти. Це було більше півстоліття тому, восени 
41-го року. на жаль, я ніколи не бачила її, але цей щоденник відкрив мені її душу 
і глибоко вразив мою. спробуйте прожити цей день так, як прожила його вона, 
уявіть себе нею. Цей щоденник — своєрідний сценарій, зіграйте його. У ньому 
є простір для імпровізації, головне — спробуйте відчути це. Звісно, це прохання 
може видатися вам дивним..». Дивне	—	це	ще	 слабенько	 сказано,	 та	 це	 просто	
казна-що	якесь…	«але я сподіваюсь, що коли ви дійдете до фіналу, ви зрозумієте 
мене і здійсните мою потаємну волю. З щирою вірою у вас, моя люба незнайома 
родичко. Ваша елізабет Шварц». (Роздратовано крокує кімнатою.) Ні,	це	просто	
клініка!	Вірить	вона	в	мене,	краще	б	у	Бога	вірила.	Яка	потаємна	воля?	Який	сце-
нарій?	Теж	мені	 артистку	 вишукали!	Ні,	 дурдом	по	ній	плаче	 і	 давно,	 вірніше,	
плакав.	Це	точно.	Стривай-но,	тут	ще	внизу	якийсь	припис	малюсінькими	літера-
ми.	(Розглядає припис унизу.) Угу…	P.S.	Тобто,	постскриптум.	«і не думайте, що 
я божевільна. якщо сумніваєтесь, можете подивитися довідку про моє психічне 
здоров’я. я спеціально приготувала її для вас, щоб розвіяти будь-які сумніви». 
(Розглядає довідку і в серцях кидає листа, ходить по кімнаті в шаленому ритмі.)	
Ні,	ви	подумайте,	яка	передбачлива	хитра	бестія.	Бавиться	зі	мною,	мов	та	кицька	
з	мишею,	 чорт	 забирай!	Якщо	 вона	 така	 чутлива,	 хай	 би	 сама	 і	 проживала	цей	
день.	А	не	загрібала	чужими	руками…	Правда,	вона	вже	своє	відгребла…	Я	тут	до	
чого?	Ну	 була	 війна,	ну	 вбивали,	ну	 так	чого	це	нині	 ворушити,	навіщо?	Що	 за	
садо-мазохізм	такий?	Ще	й	за	мій	рахунок?	У	мене	теж	життя	не	цукор:	б’єшся-
б’єшся	як	риба	об	лід,	можна	сказати.	 І	що?	В	кишенях	вітер	віє…	На	серці	тос-
кно…	Не	можу	я	тут	страждання	розігрувати,	ну	хоч	стріляйте…	Стривай,	вона	ж	
казала,	що	жучків	тут	немає.	Так?	Чи	не	так?	(Знов починає шукати, враз зупиня-
ється.)	Стоп-стоп,	сказали	ж	тобі	—	не	гай	часу.	А	як	ні,	тоді	що	мені	заважає	від-
почити	цей	день?	(Витягується на ліжку, потягується.) Поспати,	а	на	ранок	зві-
тувати	 адвокату	 про	 виконану	 роботу,	 отримати	мільйончик	 і	 забути	 про	 все…	
(Повертається до щоденника, крутить в руках, трохи гортає.) Ну	якось	же	вони	
перевіряють?	І	яка	така	таємна	воля?	А	як	я	її	не	вгадаю?	Що,	мені	спадку	не	від-
дадуть?	А	де	гарантія,	що	мені	дадуть	такі	гроші?	Де?	Немає.	Чекайте,	а	може	це	
все	ці	 адвокати	накрутили,	щоб	мене	 загнати	в	пастку	 і	 тут	тихенько	замочити?	
Га?	Я	ж	почерка	цієї	бабуні	не	знаю…	Господи…	(Перелякано схоплюється з ліжка, 
озирається по сторонах, зазирає під ліжко, відкриває дверцята шафи тощо.) От	
дурепа,	 бавляться	 з	 тобою	як	 із	лялькою,	 знущаються,	як	хочуть,	 а	 ти	як	 тюха-
матюха…	Так,	усе,	забираюся	звідси	геть,	від	оцих	пришелепкуватих	подалі,	а	то	й	
у	самої	стріха	поїде.	Хай	бідна,	зате	жива	буду.	(Хутко збирає речі, озирається, чи 
чого не забула, прихоплює з собою листа та щоденника і прямує до дверей.) Все,	
гуд	бай,	Америко...	(На дверях вона натикається на записку, повішену на кнопці, 
зачитує.) «квиток на зворотню дорогу ви отримаєте завтра на залізничному вок-
залі о 10.00 у касі №7». (Роздратовано кидає сумку на підлогу.)	

Неда Нежданова
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Урок № 69

Тема. Контрольна робота.	 «Творчість	 О.	 Олеся,	
В.	Вин	ниченка	та	сучасних	письменників».

Мета: актуалізувати,	 закріпити	й	 узагальнити	 знан-
ня	учнів,	виявити	рівень	знань,	умінь	та	нави-
чок	 з	метою	контролю	 та	корекції;	 розвивати	
пам’ять,	 образне	 й	 логічне	мислення,	 вміння	
аналізувати	 художні	 твори,	 характеризувати	
героїв,	висловлювати	власне	ставлення	до	них,	
співставляти	 та	проводити	 аналогії;	 виховува-
ти	повагу	до	загальнолюдських	цінностей.

обладнання: тестові	завдання	у	двох	варіантах.
Теорія літератури: драматичний	 етюд,	 неореалізм,	 постмодер-

нізм.

Хід уроку

I. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

ііі. основний зМісТ робоТи

1. інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

Варіант і

По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 Які	тенденції	наявні	у	творчості	О.	Олеся?

А	 Імпресіоністичні,	експресіоністичні;
Б	 імпресіоністичні,	неоромантичні;
В	 неореалістичні,	експресіоністичні;
Г	 неоромантичні,	символістські.	9

2.	 Перша	збірка	малої	прози	В.	Винниченка	має	назву:
А	 «Краса	і	сила»;	9
Б	 «Сила	і	краса»;
В	 «Намисто»;
Г	 «Сонячна	машина».

3.	 Допишіть	речення.
«Вірш	О.	Олеся,	що	став	популярним	романсом	—	…»

4.	 Дайте	визначення	поняття	«драматичний	етюд»,	наведіть	
приклад.
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Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Порівняйте	героя-оповідача	і	панну	з	новели	В.	Винничен-

ка	«Момент»,	їхнє	світобачення.
6.	 Складіть	тези	до	теми	«Сучасна	поезія»	(3–4	пункти).

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Напишіть	 невеликий	 твір-роздум	 «Проблеми	 та	 ідеї	
творів	В.	Винниченка,	які	мені	близькі	і	ті,	що	заціка-
вили».

Б	 Висловіть	судження:	«Казка	життя	людства	—	вимисел	
чи	 реальність?»	 (за	 вивченими	 творами	 та	 власними	
спостереженнями).

Варіант іі

По ч а т к о в и й 	 т а 	 с е р е д н і й 	 р і в н і
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	в	1	бал.)
1.	 Дорога	в	Казку	з	твору	О.	Олеся	—	це	символ:

А	 нездійсненної	мрії;
Б	 творчості,	фантазії;
В	 духовних	поривань	до	кращого	життя;	9
Г	 обману,	хибного	шляху.

2.	 Укажіть	перший	український	науково-фантастичний	роман:
А	 «Слово	за	тобою,	Сталіне!»;
Б	 «Сонячна	машина»;	9
В	 «Машина	часу»;
Г	 «Аеліта».

3.	 Допишіть	речення.
«Експресивне	 висловлювання	патріотичних	почуттів	 зву-
чить	у	вірші	О.	Олеся	…»

4.	 Дайте	визначення	поняття	«неореалізм»,	назвіть	представ-
ника	цього	літературного	жанру.

Д о с т а т н і й 	 р і в е н ь
(Кожна	правильна	відповідь	оцінюється	у	2	бали.)
5.	 Напишіть,	як	у	новелі	«Момент»	поєднуються	реалістичне	

змалювання	дійсності	та	філософський	підтекст.
6.	 Складіть	тези	до	теми	«Сучасна	проза»	(3–4	пункти).

В и с о к и й 	 р і в е н ь
(Правильна,	змістовна,	цікава	відповідь	оцінюється	в	4	бали.)
7.	 Виконайте	одне	із	завдань.

А	 Напишіть	невеликий	твір-роздум	на	тему	«Чи	є	нині	ак-
туальними	проблеми,	порушені	у	творчості	О.	Олеся?».
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Б	 Висловіть	 власні	 судження	 про	миттєве	 і	 вічне,	 сенс	
життя,	щастя	людини	 (за	вивченими	творами	та	влас-
ними	спостереженнями).

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

V. доМашнє завдання

Повторити	увесь	вивчений	матеріал	з	історії	й	теорії	літератури.

Урок № 70

Тема. Повторення	та	узагальнення	вивченого	матері-
алу.	Підсумки	роботи	за	рік.

Мета: підсумувати	й	узагальнити	вивчене,	спонукати	
школярів	до	читання	художньої	літератури	як	
необхідної	 умови	духовного	 зростання;	 розви-
вати	пам’ять,	критичне,	асоціативне	та	образне	
мислення,	вміння	висловлювати	власні	обґрун-
товані	судження,	проводити	аналогії,	співстав-
ляти	літературні	явища	з	реаліями	життя;	ви-
ховувати	кращі	 людські	 якості,	 прагнення	 до	
самопізнання	та	самовдосконалення.

обладнання: книжкова	виставка,	«портретна	галерея»	пись-
менників,	 твори	 яких	 вивчалися;	 учнівські	
ілюстрації.

Теорія літератури: національне	 і	 вселюдське,	 соціально-побутова	
повість,	 повість-хроніка,	 реалізм,	 засоби	 зма-
лювання	комічного,	 соціально-психологічний	
роман,	жанри	 драматичного	 твору,	 сонет,	фі-
лософська	 поезія,	 віршовані	 розміри,	 терци-
ни,	новела,	імпресіонізм,	модернізм,	експресіо-
нізм,	неоромантизм,	драма-феєрія,	 символізм,	
драматичний	етюд,	неореалізм.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Аналіз контрольної роботи.

2. колективна робота.
(Учитель	 підбиває	 підсумки	 роботи	 за	 рік.	 Заслуховуються	

думки	учнів	щодо	власних	навчальних	досягнень.)
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іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

ііі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

IV. повТорення, сисТеМаТизація Та Узагальнення вивче
ного МаТеріалУ

1. усне (або письмове) анкетування.

О р і є н т о в н і 	 з а п и т а н н я
1)	 Який	із	вивчених	творів	української	літератури	вас	вразив,	

запам’ятався	найбільше?
2)	 Хто	 з	 героїв	 вивчених	 у	 10	 класі	 творів	 вам	 полюбився,	

здався	близьким?
3)	 Які	форми	й	методи	роботи	на	уроці	виявилися	для	вас	най-

ефективнішими?
4)	 Які	 філософські,	 морально-етичні	 проблеми,	 порушені	

в	літературі,	вас	зацікавили?	До	яких	ви	залишилися	бай-
дужими?

5)	 Яку	 власну	 роботу	 на	 уроці,	 відповідь	 ви	 вважаєте	 най-
більш	вдалою?

6)	 Що	 сприяє	 вашому	 кращому	 навчанню	 з	 літератури?	
Що	заважає?

7)	 Ваші	побажання,	міркування	з	приводу	уроків	української	
літератури.

2. ознайомлення зі списком літератури.
(Учитель	 знайомить	 учнів	 зі	 списком	 додаткової	 літератури	

для	читання	влітку.)

11 клас
1.	 Поезії	П.	Тичини,	М.	Зерова,	Ю.	Клена,	П.	Филиповича,	

В.	 Свідзинського,	 Є.	Плужника,	М.	Йогансена,	Б.-І.	Ан-
тонича,	 Є.	Маланюка,	В.	Бобинського,	 С.	 Гординського,	
Н.	Лівицької-Холодної,	 О.	Лятуринської,	Ю.	Дарагана,	
О.	Стефановича.

2.	 М.	Хвильовий.	Памфлети,	новели,	оповідання.
3.	 Є.	Плужник.	«Недуга».
4.	 М.	Бажан.	«Гофманова	ніч»,	«Сліпці»,	«Нічні	концерти».
5.	 М.	Хвильовий.	 «Санаторійна	 зона»,	 «Дорога	й	ластівка»,	

«Сентиментальна	історія»,	«Синій	листопад»,	«Кіт	у	чобо-
тях»,	«Вальдшнепи».

6.	 Ю.	Яновський.	«Голлівуд	на	березі	Чорного	моря»,	«Байго-
род»,	«Чотири	шаблі».

7.	 І.	Сенченко.	«Із	записок	холуя»,	«Савка».
8.	 В.	Підмогильний.	 «Невеличка	 драма»,	 «Повість	 без	 на-

зви…»
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	 9.	Г.	Косинка.	«Серце»,	«Змовини»,	«Гармонія»,	«На	золотих	
богів»,	«Місячний	сміх».

10.	М.	Куліш.	«Мина	Мазайло»,	«Патетична	соната».
11.	В.	Домонтович.	«Романи	Куліша»,	«Аліна	 і	Костомаров»,	

«Дівчина	 з	 ведмедиком»,	 «Болотяна	Лукроза»,	 оповідан-
ня.

12.	М.	Йогансен.	«Подорож	доктора	Леонардо	та	його	коханки	
Альгести	у	слобожанську	Швейцарію».

13.	Г.	Михайличенко.	«Блакитний	роман».
14.	А.	Любченко.	«Вертеп»,	оповідання.
15.	О.	Слісаренко.	«Чорний	ангел».
16.	Д.	Гуменна.	«Діти	Чумацького	шляху»,	«Мана»,	«Дар	Ев-

дотеї».
17.	О.	Довженко.	«Земля»,	«Щоденник»,	«Ніч	перед	боєм».
18.	Б.-І.	Антонич.	«На	другому	березі».
19.	Є.	Маланюк.	«Нариси	з	історії	нашої	культури».
20.	К.	Гриневичева.	«Шоломи	на	сонці»,	«Шестикрильце».
21.	Наталена	Королева.	«Предок»,	«1313»,	«Сон	тіні».
22.	Ірина	Вільде.	Новели,	оповідання.
23.	І.	Багряний.	«Огненне	коло»,	«Сад	Гетсиманський»,	«Лю-

дина	біжить	над	прірвою».
24.	Т.	Осьмачка.	«Ротонда	душогубців»,	«План	до	двору».
25.	У.	Самчук.	«Марія»,	«Волинь»,	«Юність	Василя	Шереме-

ти»,	«Морозів	хутір»	(перша	частина	трилогії	«Ост»).
26.	Б.	Певний.	«Змова»,	«Дійство	у	п’ятому	всемірі».
27.	Н.	Бігуя.	«Десять	слів	поета».

3. конкурс сенканів на теми вивчених творів.

4. Складання кросвордів.
(Кросворди	складаються	за	поняттями	з	теорії	літератури.)

5. Вікторина «ключове слово» (звідки, про кого, що).
1)	 Мотовило.	 (І.	Нечуй-Левицький.	 «Кайдашева	 сім’я»;	 за	

нього	посварилися	Кайдашиха	й	Мотря.)
2)	 Польова	 царівна.	 (Галя	 з	 роману	Панаса	Мирного	 «Хіба	

ревуть	воли,	як	ясла	повні?».)
3)	 «Кофій	 до	 борщу?»	 (І.	 Карпенко-Карий.	 «Мартин	 Бо-

руля».)	
4)	 Порохова	діжка.	(М.	Старицький.	«Оборона	Буші».)
5)	 З	 горіха	 зерня.	 (І.	Франко.	 «Ой	 ти,	 дівчино,	 з	 горіха	 зер-

ня…»)
6)	 Скрижалі.	(І.	Франко.	«Мойсей».)
7)	 Пожежа.	(Б.	Грінченко.	«Каторжна».)
8)	 Мольфар.	(М.	Коцюбинський.	«Тіні	забутих	предків».)
9)	 Сусідній	лісок.	(О.	Кобилянська.	«Земля».)
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10)	Переломаний.	 (Прізвисько	 Івана	 Дідуха,	 героя	 новели	
В.	Стефаника	«Камінний	хрест».)

11)	Сопілка.	(Лукаш	із	«Лісової	пісні»	Лесі	Українки.)
12)	Кузьки.	 (Юнак	 і	 панна	 з	 новели	«Момент»	В.	Винничен-

ка.)

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 Гра «дружнє коло».
(Учні	стають	у	коло	й	висловлюють	побажання	на	літо	сусідові	

справа	і	всім	у	класі.)
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літератУра

1.	Українська	література.	10–12	класи:	Програма	для	загально-
освітніх	навчальних	закладів.	Академічний	рівень	/	М.	Г.	Жу-
линський,	Г.	Ф.	Семенюк,	Р.	В.	Мовчан,	Н.	В.	Левчик,	О.	А.	Ка-
мінчук,	В.	І.	Цимбалюк.—	К.,	2009.

2.	Гавриш С.	Характеристика	персонажів	«Кайдашевої	сім’ї»	//	
Дивослово.—	2003.—	№	3.—	С.	15–17.

3.	Гриценко Т. Грані	 таланту	Володимира	Винниченка	 //	Диво-
слово.—	1994.—	№	9.—	С.	35–38.

4.	Гузар З. П. Вивчення	творчості	Ольги	Кобилянської	—	К.:	Рад.	
школа,	1978.—	100	с.

5.	Демчук О.	Нестандартні	уроки	з	української	літератури	9–11.—	
Тернопіль:	Підручники	і	посібники,	2000.—	142	с.
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1 Українська література в контексті розвит-
ку суспільства другої половини ХІХ ст. 
Її історична місія, особлива роль у житті 
поневоленої нації


карта України, Європи, довідники, «пор-
третна галерея» письменників другої поло-
вини ХІХ ст., книжкова виставка


вселюдське та 
національне


Українська література 70–90-х років ХІХ ст.


2 Складні історико-культурні умови розвит-
ку літератури 70–90-х років ХІХ ст.


довідники, книжкова виставка, «портрет-
на галерея» письменників 70–90-х років 
ХІХ ст.


реалізм, натуралізм, 
пізній романтизм


3 Життєвий і творчий шлях І. С. Нечуя-
Левиць кого. Творчість письменника — 
новий імпульс розвитку української 
літератури


портрет письменника, ілюстрації до його 
біографії, книжкова виставка різних ви-
дань його творів, репродукція картини 
«Українська ніч» А. куїнджі, аудіозапис 
«Апасіонати» Людвіга ван Бетховена


роди й жанри 
літератури, реалізм


4 І. С. Нечуй-Левицький. «кайдашева 
сім’я» — соціально-побутова повість-
хроніка


портрет письменника, хрестоматія, різні 
видання твору, ілюстрації до нього


Соціально-побутова 
повість, повість-хроніка


5 І. С. Нечуй-Левицький. повість «кайда-
шева сім’я». реалізм твору, сучасна (вічна) 
актуальність проблеми батьків і дітей


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього; сцени з вистав


проблематика, художні 
особливості


6 І. Нечуй-Левицький. «кайдашева сім’я». 
Українська ментальність, гуманістичні 
традиції народного побуту й моралі. Утвер-
дження цінностей національної етики засо-
бами комічного


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього; узагальнюючі таблиці 
«Засоби комічного»


Засоби змалювання 
комічного


7 панас Мирний. Життєвий та творчий 
шлях. Загальна характеристика творчості


портрет письменника, ілюстрації до його 
біографії, книжкова виставка


Соціально-
психологічний роман


8 панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як 
ясла пов ні?» — перший в українській 
літературі соціально-психологічний роман. 
Співавторство з І. Біликом


портрет письменника, різні видання твору, 
ілюстрації до нього


Соціально-
психологічний роман


9 панас Мирний. роман «Хіба ревуть воли, 
як ясла повні?». Широта представлен-
ня народного життя. Занепад Нечипора 
варениченка: від правдошукацтва до 
розбійництва, втрати людської подоби


портрет письменника, видання творів, 
ілюст рації до них


Художній образ, типове 
та екстремальне


10 панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?». Жіночі образи, утвердження на-
родних поглядів на чесне, духовно здорове 
життя людини. Художні особливості твору


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


Художній образ, 
художні засоби, пейзаж, 
портрет, інтер’єр
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Номер  
уроку


Тема Обладнання Теорія літератури


11 Контрольна робота. «вступ. Творчість 
І. Нечуя-Левицького та панаса Мирного»


Тестові завдання у двох варіантах Національне і вселюд-
ське, реалізм, роман-
тизм, натуралізм, 
соціально-побутова 
повість, повість-хроні-
ка, засоби змалювання 
комічного, соціально-
психологічний роман


12 Іван карпенко-карий. Життєвий та твор-
чий шлях. Багатогранність діяльності. 
Жанрова різноманітність творів


портрет письменника, ілюстрації до 
біографії, виставка творів, відеозаписи 
вистав


Жанри драматичних 
творів


13 І. карпенко-карий. Трагікомедія «Мартин 
Боруля» і її більш ніж 100-річне життя на 
сцені. дворянство як міф про краще життя


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


Трагікомедія, діалог, 
монолог, репліка, ре-
марка


14 І. карпенко-карий. «Мартин Бору-
ля». психологічна переконливість 
і трагікомічне звучання образу головного 
героя. Засоби комічного у творі, художня 
майстерність автора і значення творчості 
драматурга


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


Трагікомедія, засоби 
творення комічного, 
художній образ, 
художні засоби


15–16 Позакласне читання. І. карпенко-карий. 
«Хазяїн»


читацькі щоденники, портрет письменни-
ка, видання твору, ілюстрації до нього


Анотація, відгук про 
книгу, сатирична 
комедія


17 М. Старицький. Життя та творчість. 
Багатогранність діяльності: літературна, 
перекладацька, театральна. Творча 
співпраця з М. Лисенком


портрет письменника, видання творів, 
ілюстрації до біографії, аудіозапис пісні на 
слова М. Старицького «Ніч яка місячна, 
зоряна, ясная…»


Історико-романтична 
повість


18 М. Старицький. Історико-романтична 
повість «Оборона Буші». пригодницький 
сюжет, драматизм, багатопроблемність


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього, історичні карти, 
краєвиди сучасного поділля


Історико-романтична 
повість, проблематика, 
сюжет


19 М. Старицький. повість «Оборона Буші». 
Антимілітаристське спрямування тво-
ру, його образи та символи, художні 
особливості


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


Образи-символи, засоби 
характеротворення, ро-
мантичний пейзаж


20 Контрольна робота. «Творчість 
І. карпенка-карого, М. Старицького»


Тестові завдання у двох варіантах Жанри драматичного 
твору, трагікомедія, 
історико-романтична 
повість, засоби 
комічного, різні види 
описів


Продовження таблиці
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Номер  
уроку


Тема Обладнання Теорія літератури


21 І. Франко — письменник, учений, гро-
мадський діяч. Багатогранність діяльності 
митця, її вплив на розвиток української 
та світової культури, пробудження 
національної свідомості


портрет письменника, виставка його 
творів, ілюстрації до біографії, аудіозаписи 
пісень на слова І. Франка


роди і жан-
ри літератури, 
літературознавчі 
розвідки, переклад-
ництво


22 І. Франко. Збірка «З вершин і низин». 
поезії «Гімн», «Сікстинська мадонна»


портрет письменника, збірки творів, 
ілюстрації до них, аудіозаписи


Ліричний твір, віршові 
розміри, сонет


23 І. Франко. поетична збірка «Зів’яле ли-
стя». Любовна тема у творчості поета, 
автобіографічність


портрет письменника, книга р. Горака 
«Тричі мені являлася любов» та ілюстрації 
до неї; аудіозаписи пісень на слова І. Фран-
ка


Інтимна лірика, фоль-
клорна основа


24 І. Франко. «Легенда про вічне життя». ви-
разне читання поезій митця напам’ять


портрет письменника, збірки його поезій, 
ілюстрації до них, аудіозаписи


Філософська лірика, за-
соби виразного читання


25 І. Франко. вірш «декадент» — поетичне 
кредо письменника. вірш-заклик «розви-
вайся ти, високий дубе…»


портрет письменника, поетична збірка, 
ілюстрації до неї, аудіозаписи; словники 
літратурознавчих термінів


Громадянська поезія, 
образи-символи, 
художні засоби


26 І. Франко. поема «Мойсей» — одна з вер-
шин творчості письменника


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього, аудіозаписи


Філософська поезія, 
віршові розміри, тер-
цини


27 проза І. Франка. Новаторські шукання 
письменника. Новела «Сойчине крило»


портрет письменника, видання прозових 
творів І. Франка, ілюстрації до новели 
«Сойчине  крило»


Новела, модернізм, 
модерні засоби письма


28 І. Франко — митець світового значення. 
Узагальнення вивченого


портрет письменника, ілюстрації до 
теми (видання творів різними мовами, 
пам’ятники, культурні заклади імені поета 
і т. ін.)


роди й жанри 
літератури, вічні об-
рази, художні засоби, 
віршові розміри


Українська література 10-х років ХХ ст.


29 вступ. Б. Грінченко портретна галерея письменників початку 
ХХ ст., виставка їхніх творів, ілюстрації до 
них; карта тодішньої Європи


Літературні течії, 
модернізм


30 Б. Грінченко. Оповідання «каторжна» портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


Оповідання, ідея, 
художній образ; 
психологізм у літературі


31 Контрольна робота. «Творчість І. Фран-
ка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. 
Б. Грінченко»


Тестові завдання у двох варіантах Сонет, філософська, 
громадянська поезія, 
віршові розміри, тер-
цини


Продовження таблиці
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Номер  
уроку


Тема Обладнання Теорія літератури


32 М. коцюбинський. Життя і творчість, 
гуманізм світогляду


портрет письменника, виставка його 
творів, ілюстрації до біографії


реалізм, модернізм, 
натуралізм, традиції, 
новаторство


33 М. коцюбинський. психологічна новела 
«Intermezzo». поетика імпресіонізму


портрет письменника, ілюстрації до твору 
(або краєвиди українського поля)


Новела, «поезія 
в прозі», психологізм, 
модернізм, 
імпресіонізм, 
автобіографічна основа, 
образи-символи, усклад-
нена метафора


34 М. коцюбинський. повість «Тіні забутих 
предків». Фольклорне тло твору. Сюжет


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього, фрагменти кінофільму 
С. параджанова


повість, фольклорна 
основа, тематика, сюжет


35 М. коцюбинський. «Тіні забутих предків». 
Трагічна доля Івана і Марічки як наслідок 
суперечностей між мрією і дійсністю


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


пейзаж, мовний коло-
рит


36 презентація пошуково-дослідницького 
проекту «разом із коцюбинським 
відкриваємо для себе гуцульський край 
та вічні істини»


Стіннівки, відеоматеріали, ілюстрації, 
карти, зразки одягу, побуту, елементи 
костюмів, декорацій


Художні образи, 
художні засоби


37 О. кобилянська. Життя і творчість, форму-
вання світогляду письменниці


портрет письменниці, виставка творів, 
ілюстрації до біографії; карта Європи кінця 
ХІХ — початку ХХ ст., краєвиди Буковини


Модернізм


38 проза О. кобилянської — найяскравіша 
модель раннього українського модернізму. 
Її жанрові особливості, провідні теми 
та ідеї


портрет письменниці, виставка творів, 
ілюстрації до них, фрагменти кінофільмів 
(«У неділю рано зілля копала…» та ін.)


Модернізм, тематика, 
ідея


39 О. кобилянська. повість «Земля» — 
психологічне трактування вічних про-
блем (людини і землі, злочину і кари) на 
українському матеріалі. Сюжет твору


портрет письменниці, видання твору, 
ілюстрації до нього


Життєва основа твору, 
сюжет, тематика, про-
блематика


40 О. кобилянська. повість «Земля». 
Трагічна історія родини Федорчуків. роз-
криття споконвічного прагнення селянина 
бути господарем на землі


портрет письменниці, видання твору, 
ілюстрації до нього


Традиції, новаторство, 
психологізм, повість, 
сюжетні лінії


41 О. кобилянська. повість «Земля». 
Модерністична проблема сакрально-
містичного зв’язку людини із землею. 
композиційно-характеротворчі принципи 
контрасту


портрет письменниці, видання твору, 
ілюстрації до нього


композиція, засоби ха-
рактеротворення, детек-
тивний жанр


Продовження таблиці
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Тема Обладнання Теорія літератури


42 О. кобилянська. повість «Земля». Образи 
твору, художня майстерність письменниці


портрет письменниці, видання твору, 
ілюстрації до нього


вічні проблеми, система 
образів твору, образ-
символ, художні засоби


43 Контрольна робота «Творчість М. коцю-
бинського та О. кобилянської»


Тестові завдання у двох варіантах Новела, імпресіонізм, 
модернізм


44 в. Стефаник. Життя і творчість. 
Співдружність письменника з Л. Мар-
товичем і М. черемшиною («покутська 
трійця»)


портрет письменника, його соратників 
по «покутській трійці», видання творів, 
ілюстрації до біографії


експресіонізм, новела


45 в. Стефаник. Новаторство письменника. 
експресіонізм у його творчості. Новела 
«камінний хрест»: психологічне розкриття 
теми еміграції


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього, аудіозапис пісні 
Б. Лепкого «чуєш, брате мій…»


експресіонізм, новела


46 в. Стефаник. Новела «камінний хрест». 
Сю жет но-композиційні особливості твору, 
образи-персонажі та образи-символи


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


експресіонізм, нове-
ла, образи-персонажі, 
образи-символи


47 Леся Українка. Життєвий і творчий шлях портрет письменниці, виставка її творів, 
ілюстрації до біографії


Неоромантизм


48 Леся Українка. Неоромантизм як основа 
естетичної позиції поетеси. вірші «Contra 
spem spero!», «І все-таки до тебе дум-
ка лине…», «І ти колись боролась, мов 
Ізраїль…»


портрет письменниці, збірки її творів, 
ілюстрації до них, аудіозаписи


Символічні, романтичні 
образи в поезії, прийом 
контрасту, громадян-
ська лірика


49 Леся Українка. пейзажна та інтимна 
лірика. вірші «Хвиля», «Стояла я і слу-
хала весну…», «все-все покинуть, до тебе 
полинуть…», «Уста говорять: “він навіки 
згинув!..”»


портрет письменниці, видання її творів, 
ілюстрації до них; морські пейзажі; 
аудіозаписи


пейзажна, інтимна 
лірика


50 Леся Українка. драма-феєрія «Лісова 
пісня». Фольклорно-міфологічна основа 
сюжету


портрет письменниці, видання твору, 
ілюстрації до нього; аудіозаписи


драма-феєрія


51 Леся Українка. «Лісова пісня». конфлікт 
між буденним життям і високими пориван-
нями душі особистості, дійсністю і мрією


портрет письменниці, видання твору, 
ілюстрації до нього


конфлікт, образи-
персонажі, образи-
символи


52 Леся Українка. «Лісова пісня». Образи тво-
ру та його художні особливості


портрет письменниці, видання твору, 
ілюстрації до нього; аудіозаписи, елементи 
костюмів та декорацій для інсценівок


Художні образи, симво-
ли, художні засоби


Продовження таблиці
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53 Леся Українка. «Лісова пісня». виразне 
читання уривків напам’ять


портрет письменниці, видання твору, 
ілюстрації до нього


пауза, інтонація, темп, 
логічний наголос, 
міміка, жести


54 Микола вороний. Життєвий і творчий 
шлях. поезії «Іванові Франкові», «Блакит-
на панна»


портрет письменника, видання його 
творів, ілюстрації до них; весняні пейзажі


Символізм


55 М. вороний. поезії «Блакитна панна», 
«Інфанта». Зміст і художні особливості 
творів поета


портрет письменника, видання творів, 
ілюстрації до них


Модернізм, символізм, 
тематика, ідея, пробле-
матика, сонет, мотиви


56 Контрольна робота. «Творчість в. Стефа-
ника, Лесі Українки, М. вороного»


Тестові завдання у двох варіантах експресіонізм, неоро-
мантизм, символізм, 
драма-феєрія


57 Олександр Олесь. Життя і творчість, 
світоглядні переконання; неоромантичні, 
символістські тенденції у творчості пись-
менника


портрет письменника, виставка його 
творів, ілюстрації до біографії


Неоромантизм, 
символізм


58 Олександр Олесь. поезії «З журбою радість 
обнялась…», «чари ночі», «О слово рідне! 
Орле скутий!..»


портрет письменника, видання творів, 
ілюстрації до них, аудіозаписи


Неоромантизм, 
символізм, засоби 
виразності в поезії


59 Олександр Олесь. поезії. виразне читання 
віршів напам’ять


портрет поета, збірки його творів, 
ілюстрації до них, аудіозаписи; 
узагальнюючі таблиці, стенди про засоби 
виразного читання


виразне читання, 
темп, інтонація, пау-
за, логічний наголос, 
міміка, жести


60 Олександр Олесь. драматичний етюд 
«по дорозі в казку»


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


драматичний етюд, 
символізм


61 в. винниченко. Життя і творчість, гро-
мадська й політична діяльність


портрет письменника, виставка творів, 
ілюстрації до біографії


Жанри літератури, 
неореалізм


62 в. винниченко. прозові й драматичні 
твори. Мала проза: ідейно-стильові 
особливості збірки «краса і сила»


портрет письменника, видання творів, 
ілюстрації до них; відеозаписи театральних 
вистав за творами в. винниченка


Літературні жанри, 
неореалізм


63 в. винниченко. перший український 
науково-фантастичний роман «Сонячна 
машина»


портрети письменників — наукових 
фантастів світової літератури, виставка 
їхніх творів, ілюстрації до них; фрагменти 
кінофільмів


Науково-фантастичний 
роман


64 в. винниченко. Новела «Момент». 
поєднання у творі реалістичного змалю-
вання дійсності та філософського підтексту


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


Новела, підтекст, 
імпресіонізм


Продовження таблиці
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Закінчення таблиці


Номер  
уроку


Тема Обладнання Теорія літератури


65 в. винниченко. Образи й стильові 
особливості новели «Момент». Значення 
художньої спадщини письменника


портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього; видання творів пись-
менника мовами народів світу


Новела, неореалізм, 
імпресіонізм


Новинки сучасного літературного життя


66 Ознайомлення з творами сучасних поетів книжкова виставка, портрети 
письменників, аудіо-, відеозаписи


постмодернізм, верлібр, 
літературні угрупован-
ня


67 Ознайомлення з творами сучасних 
письменників


книжкова виставка, портрети 
письменників


постмодернізм, експе-
риментальна проза


68 Ознайомлення із сучасною драматургією книжкова виставка, портрети драматургів, 
відомих режисерів та акторів; фрагменти 
відеозаписів із театральних вистав; елемен-
ти костюмів та декорацій


постмодернізм, жанри 
сучасної драматургії


69 Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, 
в. винниченка та сучасних письменників»


Тестові завдання у двох варіантах драматичний 
етюд, неореалізм, 
постмодернізм


70 повторення та узагальнення вивченого 
матеріалу. підсумки роботи за рік


книжкова виставка, «портретна галерея» 
письменників, твори яких вивчалися; 
учнівські ілюстрації


Національне і вселюд-
ське, соціально-побу-
то ва повість, повість-
хроніка, реалізм, 
засоби змалювання 
комічного, соціально-
психологічний 
роман, жанри дра-
матичного твору, 
сонет, філософська 
поезія, віршовані 
розміри, терцини, но-
вела, імпресіонізм, 
модернізм, 
експресіонізм, неоро-
мантизм, драма-феєрія, 
символізм, драматич-
ний етюд, неореалізм
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