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Передмова
Шановні колеги!
Як ніхто  інший, розумію всю складність професії педагога,
«творчі муки» вчителя в пошуках потрібної  інформації, оптимальних методів  та прийомів подачі матеріалу, який, можливо,
для учнів не такий уже й цікавий. А найголовніше — де взяти 
стільки часу, щоб якісно підготуватися до уроку й відчувати себе
впевненим? Цей посібник, складений відповідно до  чинної програми, допоможе хоча б частково вирішити проблему. В ньому 
подано різні типи уроків — від традиційних до популярних нині
презентацій проектів; враховано найновіші досягнення педагогічної науки, методики викладання української літератури, особливості вікової психології, світовий досвід, наприклад, тестування
в американських школах. Багато уваги приділено інтерактивним
вправам, цікавим додатковим матеріалам, літературним іграм.
Уроки  тематичних контрольних робіт містять  тестові завдання різних видів, виконуючи  які учні підготуються до  складання
ЗНО.
Думаю, що  молодим учителям стануть у пригоді деякі методичні рекомендації  щодо  раціональних способів проведення
різних видів  робіт та їхньої перевірки. Зразки відповідей дадуть 
змогу наблизити дійсне до очікуваного.
Тож творчої наснаги  Вам, шановні колеги, успіхів, терпіння
та здоров’я!
Автор



Календарне планування
70 годин; 2 години на тиждень
Номер
уроку

Тема уроку

Теорія літератури
Вступ

1

Роль і місце літератури в житті
нації

Аналіз художнього 
твору, контекст, естетика

Усна народна творчість
2

Родинно-побутові пісні

Народна пісня, її 
види, символіка, пафос, художні засоби

3

Родинно-побутові пісні, їхні
особливості

4

Українське весілля — один із
провідних жанрів родинно-обрядової творчості

Весільні пісні та їхні
різновиди, символіка

5

Українські народні балади

Балада, її різновиди

6

Українська середньовічна література XI–XV ст. (Огляд)

7

Біблія. Легенди про створення
світу, про перших людей та інші

8

Біблійні притчі. Десять заповідей

Притча

9

Оригінальна література княжої 
Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість 
минулих літ»

Літописи

10

Києво-Печерський патерик як
пам’ятка житійної літератури.
Оповідання про Прохора чорноризця

Патерик, житіє,
вставне оповідання

11

Українська література ренесансу  Ренесанс, бароко
і бароко. І. Вишенський

12

Історично-мемуарна проза. Коза- Літопис, анонім
цькі літописи. «Історія русів»

13

Тематична контрольна робота.
«Вступ. Усна народна творчість,
Давня українська література.
Історично-мемуарна проза»

Давня українська література



Дата

Продовження таблиці
Номер
уроку

Тема уроку

Теорія літератури

14

Поезія давньої української літе- Фігурний (курйозратури. Іван Величковський. Фі- ний) вірш, художні
гурні (курйозні) вірші
засоби

15

Драматургія в давній укра
їнській літературі

Шкільна драма, вертеп

16

Життя і творчість, моральноетичні ідеали філософа, просвітителя й поета Г. С. Сковороди

Афоризм

17

Вірші та байки Г. С. Сковороди

18

Байки, притчі та філософські
трактати Г. С. Сковороди
Нова українська література

19

Нова українська література.
(Огляд)

20

І. П. Котляревський. Життя
і творчість. Поема «Енеїда»

Поема, травестія,
бурлеск, пародія

21

І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда»

Алюзія, силабо-тонічне віршування

22

І. П. Котляревський. «Енеїда».
Виразне читання напам’ять

23

І. П. Котляревський. Соціальнопобутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії

24

І. П. Котляревський. П’єса «Наталка Полтавка». Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української 
жінки

25

Тематична контрольна робота.
«І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський»

26

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Жит- Літературний натєвий і творчий шлях
прям, течія, сентименталізм, реалізм

27

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма»


Дата

Продовження таблиці
Номер
уроку

Тема уроку

Теорія літератури

28

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Картини 
життя українського суспільства
за часів Великої Руїни

29

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко.
Іронія та сатира, поєднання реалізму й фантастики у повісті
«Конотопська відьма»

30

Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка

Романтизм, романс

31

Поети-романтики М. Костомаров, В. Забіла, М. Петренко,
М. Шашкевич

Романтизм, ліричний
вірш, романс, ліричний герой

32

Поети українського романтизму.
Виразне читання віршів 
напам’ять

33–34 М. В. Гоголь. «Вечір проти Івана
Купала»
35

Тематична контрольна робота.
Творчість Г. Ф. Квітки-Осно
в’яненка, поетів-романтиків,
М. В. Гоголя

36

Т. Г. Шевченко — геніальний
поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні

37

Т. Г. Шевченко. Рання творчість. Елегія, лірика, ліроПерші поетичні твори баладного  епічні жанри
та елегійного жанрів

38–39 Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки»
40

Т. Г. Шевченко. Національна
проблематика у творчості поета
періоду «трьох літ». Поема «Кавказ»

41

Т. Г. Шевченко. Містерія «Вели- Містерія
кий льох». Вірші «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Суботові»

42

Т. Г. Шевченко. Поема «Сон»


Дата

Продовження таблиці
Номер
уроку

Тема уроку

Теорія літератури

43

Т. Г. Шевченко. Сатиричний пафос поеми «Сон», його спрямування

Алегорія, гротеск,
поетика контрасту,
умовність

44

Т. Г. Шевченко. Послання
«І мертвим, і живим…»

Послання, композиція, провідна думка,
афоризми

45

Т. Г. Шевченко. Виразне читання
віршів напам’ять

46

Мотив жіночої долі у творчості
Шевченка. Поеми «Катерина»,
«Наймичка»

47

Тематична контрольна робота.
«Творчість Т. Г. Шевченка»

48

Різноплановість зображення жіночих образів у віршах
Т. Г. Шевченка «На панщині
пшеницю жала...», «У нашім раї 
на землі...», в поемі «Марія»

49

Вершинні зразки Шевченкової 
Ліричний герой, псилірики періоду арешту, заслання хологізм, жанр літа після повернення
ричної медитації

50

Тарас Шевченко і Біблія

51

Світова велич українського поета
Тараса Шевченка. Презентація
проекту «Вінок слави Кобзареві»

52

П. Куліш — видатний письменник, перший український професійний літературний критик,
перекладач

53

Поезія П. Куліша. Вірші «До рідного народу», «Троє схотінок»,
«Заворожена криниця»

54

П. Куліш. «Чорна рада» — перший україномовний історичний
роман

55

П. Куліш. Роман «Чорна рада».
Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва

Псалом, гімн



Роман, роман-хроніка, історичний роман

Дата

Закінчення таблиці
Номер
уроку

Тема уроку

Теорія літератури

56

П. Куліш. Роман «Чорна рада».
Образи та ідея твору

57

Марко Вовчок. Життя і творчість. Оповідання «Максим Гримач»

Жанри літератури,
літературні напрями,
романтизм

58

Марко Вовчок. Оповідання
«Максим Гримач»

Романтичний характер у творі

59

Тематична контрольна робота.
«Творчість Т. Г. Шевченка,
П. Куліша, Марка Вовчка»
Література XX ст.

60

Вступ. Література XX ст.—
мистецтво оновлених традицій
і сміливого новаторства

61

Українська еміграційна літерату- Пригодницький рора XX ст. І. Багряний «Тигроло- ман
ви»

62

І. Багряний. «Тигролови». Гуманістична ідея перемоги добра
над злом

63

І. Багряний. «Тигролови». Голов
ний герой роману — сильний тип 
української людини

64

Сучасна візуальна (зорова) поезія Візуальна (зорова)
поезія

65

Поезії сучасного українського 
письменника Василя
Герасим’юка

Ліричний вірш, лірич
ний герой, художні
образи, художні засоби

66

Іван Липа. Притчі «Мати»,
«У невідому путь»

Притча, основна ідея,
художній образ, художні засоби

67–68 Література рідного краю
69

Тематична контрольна робота.
«Твори літератури XX століття
та літератури рідного краю»

70

Повторення та узагальнення ви
вченого. Підсумок роботи за рік



Тематика, стилі,
жанри, літературні
течії, напрями, традиції, новаторство

Дата

Вступ

Урок № 1
Роль і місце літератури в житті нації.
висвітлити  матеріал про  роль  і місце літератури в  житті народу, шляхи її  розвитку, значення творчої  індивідуальності митця; розвивати вміння сприймати  інформацію на слух,
виділяти  головне, висловлювати власні думки 
з приводу порушених проблем; виховувати любов до  літератури, допитливість, прагнення до 
пізнання світу.
Обладнання:
«портретна галерея» письменників, книжкова
виставка, карта України, аудіо- та відеозаписи, словники літературних термінів.
Теорія літератури: аналіз художнього твору, контекст, естетика.
Тема.
Мета:

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Сьогодні ми  розпочинаємо детальне знайомство  з історією
української літератури від її початків до наших днів. Хотілося б,
щоб вивчення художнього  твору  стало для вас святом душі, душевним відпочинком, а не нудним обов’язком.
Якось учений-літературознавець  зі світовим ім’ям, акаде
мік Дмитро  Лихачов, звертаючись до  юних читачів, сказав:
«Література дає вам колосальний, найширший і найглибший
досвід життя. Вона робить людину інтелігентною, розвиває в ній
не лише почуття краси, а й розуміння,— розуміння життя, усіх
його  складнощів, служить вам провідником в  інші епохи  й до 
інших народів, розкриває перед вами  серця людей,— тобто  робить вас мудрими. Але все це вам дається тоді, коли ви  читаєте,
вдумуючись в усі подробиці, бо найголовніше часто криється саме
в  дрібницях. А таке читання можливе лише тоді, коли ви читаєте
із задоволенням...».
Тож давайте збирати перлинки мудрості, які так щедро залишили нам наші предки у своїх художніх творах!
II.	Оголошення теми й мети уроку


III.	Організаційний момент

	Інструктаж учителя.
1) Учитель пропонує учням завести  зошити  із літературо
знавчим словничком (бажано на перших двох аркушах),
щоб, відкриваючи  його, одразу  можна було  б повторити 
літературознавчі терміни й визначення.
2) Розповідає про вимоги до підготовки домашніх завдань,
опрацювання навчального  матеріалу, ведення зошитів  та
словничків.
3) Повідомляє, що  кожен урок літератури починатиметься
«Хвилинкою мудрості»: учні по  черзі самостійно підбиратимуть висловлювання мудрих людей, письменників 
(конкретно  за темою певного уроку), зачитуватимуть їх
і коментуватимуть.
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Усне анкетування.
— Які книги ви прочитали влітку, які з них запам’яталися найбільше і чим саме; чого навчили, над чим змусили замислитися?
— Чому ви надаєте перевагу — читанню книжки чи перегляду її екранізації, з якої причини?
— Чи  часто ви  зустрічаєте людей, які читають у  громад
ському  транспорті? Що їх змушує це робити, адже там шумно 
й незручно?
— Книги якої тематики й спрямування вас приваблюють найбільше? Чому саме?
— Що таке література «фентезі» і як ви до неї ставитеся?
2. Запис плану-тез уроку.
1) Роль і місце літератури в житті нації.
2) Розвиток літератури.
3) Творча індивідуальність митця.
4) Художній твір — нова естетична дійсність, що  «вбирає
свій час» і є носієм загальнолюдських цінностей.
5) Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.
3.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
 Яке значення має художня література?
О ч і к ув а н і  в і дпов і д і
— За допомогою художньої  літератури  ми пізнаємо  світ, людей, інші часи й народи, зазираємо в майбутнє.
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— Художня література вчить поважати загальнолюдські цінності, виховує людей; розвиває образне та логічне мислення, спонукає до роздумів, мрій; відкриває світ краси навіть у найнепримітнішому, приносить естетичну насолоду.
4.	Коментар учителя, доповнення.
5.	Робота з літературознавчим словником.
(Учні роблять записи в зошитах.)
Естетика — наука про прекрасне, загальні закони  краси,
естетичне освоєння світу  людиною, закони  розвитку  й суспільно 
перетворюючу роль мистецтва як вищої форми цього освоєння.
Естетичні почуття — психічна здібність людини сприймати 
предмети і явища об’єктивного світу з погляду їх краси. Здатність 
людини до  естетичних почуттів  є її достоїнством, основою добра
й моралі.
6. Виразне читання вірша Лесі Українки «Божа іскра».
(Див. Додаток 1 до уроку № 1)
7. Евристична бесіда.
— Про що вірш Лесі Українки «Божа іскра»?
— Які проблеми порушені в ньому?
— Що ви можете сказати про творчу індивідуальність митця,
роль поетичного дару?
— На вашу думку, наскільки  мотиви  цього вірша співзвучні
нашому часові, особливо такі рядки:
Чули ми й тую «громадськую тугу»,
Все то слова голосні,
Хату нагріти в зимовую фугу,—
Навіть на те не судні!

(Не судні — не здатні)
8.	Інтерактивна вправа «Займи позицію».
(Учні висловлюються щодо  ролі літератури в  суспільному 
житті.)
Прихильники

Ті, що не визначилися (байдужі)

Противники

(1–2 учні (за бажанням) обґрунтовують свою позицію.)
9.	Робота зі словником літературознавчих термінів.
(Учні роблять записи в зошитах.)
Аналіз літературного твору — наукове дослідження, метою
якого є правильне розкриття ідейного змісту твору й особливостей
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художньої форми в їх єдності, осмислення життєвих явищ, зображених у  творі, оцінка його виховного  та естетичного  значення.
Контекст — та частина (уривок) тексту літературного твору,
яка дає змогу точно визначити зміст узятої з нього фрази, вислову 
чи окремого слова.
10.	Опрацювання й запис схем аналізу епічних та ліричних творів,
художніх образів.
(Див. Додаток 2 до уроку № 1.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

	Інтерактивна вправа «Гронування».
(Учні під керівництвом учителя складають схему, тематикою
якої є література і те, що пов’язане із цим поняттям.)
фольклор

зв’язки  Література зв’язки 

життя, дійсність

трагедія

комедія

драма

елегія

медитація

ода

жанри

вірш

драма

жанри
літературна казка

лірика

новела

епос
жанри
оповідання

повість

роман

роди

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
(Питання записані на дошці, учні по черзі продовжують одну 
з фраз за бажанням.)
«Я думаю, що література...»
«На уроці мені найбільше запам’яталося...»
«Я хотів би (хотіла б)...»
VII.	Домашнє завдання

Опрацювати  тему  за допомогою підручника та зроблених на
уроці записів. Підготувати  «Хвилинку  мудрості». (Це завдання
постійне, учитель  тільки визначає черговість учнів у  його підготовці. Далі не вказуватиметься.)
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Додаток 1 до уроку № 1

Леся Українка
Божа іскра
В о р о г и:
Геть їх, поетів, навіщо їх співи?
Хто тепер слухать їх рад?
Нас оглушили вже «тихі мотиви»
«Снів» тих, «фантазій», «балад»!
Чули ми й тую «громадськую тугу»,
Все то слова голосні,
Хату нагріти в зимовую фугу,—
Навіть на те не судні!
Годі тих співів! і так уже сумно.
Посміхом спів ваш бринить...
Слова не тямите мовить розумно,
А віршувать — аж горить!

П р и х и л ьн і:
Ні, не стихайте, солодкії співи,
Всяк з нас їх слухати рад,
Любо колишуть нас тихі мотиви
«Снів» ваших, «мрій» та «балад».
Тільки ж навіщо той смуток і туга,
Вже ж бо і так ми сумні.
Хай же колишуть, як пестощі друга,
Ваші лагідні пісні!
Ніч налягла безпросвітним склепінням,
Очі й серця нам тьмарить,
Хай же привітним і тихим промінням
Божая іскра горить!

П о е т:
Годі вам, гурт ворогів і прихильних,
Марні слова промовлять.
Краще ідіть, научіть божевільних,
Як їм притомними стать!
Бачили ви, як велике багаття
Кида вогонь аж до хмар?
«Божая іскра» — то тяжке прокляття,
Дикий і лютий пожар.
Вогнища того не може людина
Ні запалить, ні вгасить,
В кого ж запала хоч іскра єдина,—
Вік її буде носить!
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Додаток 2 до уроку № 1

Схема аналізу епічного твору
1. Автор, його місце в літературі.
. Автобіографічні та біографічні відомості, пов’язані з життєвою основою твору.
3. Соціально-суспільні умови, за яких був написаний твір.
4. Назва твору  (алегорична, символічна, метафорична, сюжетна, влучна (чи ні), образна (чи ні) та ін.).
5. Жанрові особливості.
6. Тема.
7. Ідея.
8. Художній конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний).
��. Композиція (експозиція, зав’язка конфлікту, розвиток
дії, кульмінація, розв’язка конфлікту).
10. Правда та художній вимисел.
11. Проблематика твору.
1. Аналіз художніх образів.
13. Мова автора як своєрідність  його  індивідуального почерку; описи та ліричні відступи.
14. Народність твору.
15. Роль твору в суспільному житті того часу.
16. Актуальність (чи неактуальність) його для сучасників.
17. Вплив яких відомих авторів відчувається (чи ні) в даному 
творі.
18. Відгуки критиків та інших діячів мистецтв.
1��. Екранізації  та сценічні постановки  (якщо  є). Чим авторський задум відрізняється від режисерського втілення.
0. Мої думки з приводу прочитаного.
Схема аналізу художніх образів
1. «Анкетна» характеристика героя (хто? звідки? якого 
роду? чим займається?).
. Персонаж епізодичний, другорядний чи головний.
3. Чи є в нього прототип?
4. Портрет героя (відповідність  чи невідповідність  зовнішності й внутрішнього світу).
5. Подача характеру персонажа (у розвитку чи епізодично).
6. Соціальне звучання образу.
7. Пов’язані з даним героєм проблеми, які порушує автор.
8. Психологічна складність  характеру  (духовне багатство,
моральна краса чи потворність, їх співвідношення в душі
героя).
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��. Місце і роль персонажа в  сюжеті. Чим пов’язаний він  з
іншими  героями  (зв’язком життєвим, емоційним, духовним).
10. Мова як засіб самовираження персонажа.
11. Ставлення до героя інших дійових осіб.
1. Ставлення автора до свого героя.
13. Актуальність проблем, порушених письменником через
даний персонаж.
14. З якими відомими вам героями перегукується образ даного твору. Що в них є спільним, а що відмінним?
15. Моє сприйняття героя.
Схема аналізу ліричного твору
1. Автор, його місце в літературі.
. Тематичне спрямування всієї творчості митця.
3. Які життєві обставини дали імпульс для написання твору 
(якщо відомо).
4. Назва твору  (алегорична, метафорична, символічна, сюжетна, образна, інтригуюча і т. ін.)
5. Тема поезії та провідні мотиви.
6. Ідея.
7. Жанр.
8. Композиція (якщо є).
��. Ліричний герой.
10. Образи, символи твору (якщо є).
11. Сюжетні лінії (якщо є).
1. Настрій (мінор, мажор).
13. Художні засоби.
14. Віршовий розмір, рима.
15. Місце твору в доробку поета.
16. Актуальність твору.
17. Ваші роздуми та почуття, навіяні поезією.
Орієнтовний план аналізу ліричного твору
1.
2.
3.
4.

Історія написання.
Історична основа (якщо є).
Літературний рід, жанр, жанровий різновид.
Безпосередній текстуальний аналіз, який передбачає читання всього  тексту  із зупинками. Висвітлення у вільно 
вибраному порядку власне розуміння таких художніх
явищ, як:
1) художній образ (ліричний герой, образ-пейзаж та ін.);
2) почуття і думки в їх перебігу;
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3) виражальні засоби мови на 4-х рівнях:
а) тропи  (епітет, порівняння, метафора, метонімія,
синекдоха, гіпербола, алегорія, символ, іронія, сарказм);
б) стилістичні фігури (повтор, анафора, поетичне кільце, антитеза, паралелізм, градація, риторичні фігури);
в) засоби  звукопису  (алітерація, асонанс, звуконаслідування);
г) лексичні засоби (синоніми, антоніми, застарілі слова, неологізми, діалектизми).
5. Особливості віршування (строфіка, метрика, фоніка).
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Усна народна творчість

Урок № 2
Родинно-побутові пісні.
відновити в пам’яті учнів відомості про усну 
народну творчість як одне із джерел художньої 
літератури, ознайомити  із жанром родиннопобутової пісні; розвивати навички виразного  читання, аналізу  ліричних фольклорних
творів, висловлювання власної думки про них;
виховувати прагнення до  щирих почуттів, естетичний смак.
Обладнання:
збірки  фольклорних творів, аудіо- та відеозаписи пісень, опорні схеми та плакати.
Теорія літератури: народна пісня, її види, символіка, пафос, художні засоби.
Тема.
Мета:

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Сьогодні ми  звертаємося до витоків, джерел, з яких починалася художня література. Це — фольклор, усна народна
творчість, представлена в багатьох жанрах — казках, легендах,
міфах, прислів’ях, приказках, загадках, піснях, думах, баладах
тощо.
Прислухайтесь, як океан співає —
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово — це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.

Так говорив про мудре поетичне народне слово невтомний збирач фольклору, видатний український поет Максим Рильський.
Народні пісні (а особливо родинно-побутові), з якими ми знайомитимемося,— найбільш поетичні й задушевні твори фольклору,
що висвітлюють усі грані життя не стільки зовнішнього, як внутрішнього, потаємного, глибоко особистого. І саме цим вони цікаві
для нас, не кажучи вже про те, яке естетичне задоволення приносили, приносять і, сподіваюся, ще приноситимуть.
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II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
(Якщо ніхто  з учнів не підготував висловлювання для цього 
етапу уроку, його проводить сам учитель.)
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Клоуз-тести.
1) Література має таке значення…
2) Нова естетична дійсність, що  «вбирає свій час» і є носієм
загальнолюдських цінностей,— це…
3) Естетика — це наука про…
4) Контекстом називають…
5) Аналіз художнього твору — …
6) Справжній митець — це…
2. Складання опорної схеми «Жанри фольклору».
Фольклор
казки

приказки

пісні

легенди

загадки

думи

міфи

перекази

соціально-побутові

козацькі, бурлацькі, чумацькі

родинно-побутові

про кохання, про сімейне життя

календарно-обрядові

веснянки, колядки, щедрівки

ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Розгадування кросворду.
 Розгадайте кросворд, пригадавши риси фольклору.
н

і

с

т

ь

Т
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н

і

с
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В
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(Відповідь: усність, традиційність, варіативність, колективність.)
2. Слово вчителя.
Пригадаймо, що українських народних пісень  записано  чи 
не найбільше у  світі — близько  30 тисяч. Вони найрізноманітніші за змістом і ліричним вираженням — від найдавніших
календарно-обрядових, історичних до  соціально-побутових та
родинно-побутових, ліричних. «Хоч би про  що  йшлося у  ліричній пісні, вона завжди  зворушує щирістю й безпосередністю. Її 
творцям властиве конкретно-образне мислення, вони  говорять 
про  те, що їх хвилює, викликає радість  чи  смуток, в  ліричних
піснях яскраво вимальовується вдача людини: задерикувата
чи покірна, вперта чи поступлива, сварлива чи  лагідна. Крізь 
призму почувань однієї  людини передається характер цілого 
народу. …Тематика і настроєвий діапазон  родинно-побутової 
лірики дуже широкі, а співзвучність  із загальнолюдськими 
переживаннями  забезпечила їй всенародну  любов  і незгасаючу 
популярність»,— це слова з передмови до  антології української 
народної  творчості «Закувала зозуленька», упорядником якої 
є Н. Шумада.
Серед родинно-побутових пісень виділяють пісні про кохання
та про сімейне життя. У піснях про кохання, яких найбільше, передаються всі нюанси  стосунків двох: і перше несміливе почуття
закоханих, що бояться виказати себе навіть поглядом, і відкрите
утвердження свого права любити  й бути  коханим, і сумніви  та
обра5зи, і біль  розлуки, і невтішне горе зраджених та покинутих,
і мрії про майбутню долю, одруження.
3. Прослуховування аудіозаписів народних ліричних пісень.
4. Виразне читання пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють».
5.	Обмін враженнями щодо почутого.
6. Виразне читання пісні «Цвіте терен, цвіте терен».
7.	Обмін враженнями про твір.
8. Виразне читання пісні «Сонце низенько, вечір близенько».
9.	Обмін враженнями про пісню.
10. Виконання завдання пошуково-дослідницького характеру.
 Знайдіть спільні та відмінні риси в піснях.
Див. с. 20.
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Спільне
Щирість, ліричність; йдеться про почуття кохання; багато зменшенопестливих слів, повторів, риторичних питань, картин природи, поетичних паралелізмів, звертань
Відмінне
«Місяць на небі…»

«Цвіте терен…»

«Сонце низенько…»

Про взаємне кохан- Про нерозділене кохан- Про кохання, вагання
ня, відчуття безмеж- ня, зраду, відчуття смут- й переживання щодо 
ного щастя
ку й жалю
міцності почуттів
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Виконання учнями тестового завдання.
 Укажіть слова, вилучені з висловлювання польського вченогофольклориста Чеслава Неймана щодо українських ліричних
пісень про кохання.
«Кохання в народній поезії українців  … набагато  глибше
й ідеальніше, ніж в  інших слов’янських народів. Виражене
в народних піснях з наївною простотою, реально, кохання …
рис настільки піднесених духовно, які бувають  тільки виразом
почуттів  і натхнення людини освіченої. Високоідеальне почуття, зворушлива щирість, відданість, розмаїта багата образність 
і самобутньо давня символіка надають українським пісням про 
кохання оригінальних рис і … деякі з них до  рівня ліричних
шедеврів».
А розуміє, вибуває, мають;
 Б розуміється, набуває, підносять;
В викладається, перебуває, виносять;
Г буває, заперечує, заносить.
VI.	Домашнє завдання

Навчитися виразно читати пісні, аналізувати їх; дві з них ви
вчити напам’ять.
VII.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Мене захопило…»
«Мені сподобалося…»
«Пісня для мене…»
«Народна пісня сьогодні — це…»
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Урок № 3
Родинно-побутові пісні, їхні особливості.
Мета:
допомогти учням усвідомити  ідейно-художні
особливості, красу  та естетичну довершеність 
українських народних пісень  родинно-побутового  циклу; розвивати образне мислення,
навички виразного  читання, аналізу  ліричних
творів, вміння висловлювати власні почуття
й думки  з приводу почутого, прочитаного; виховувати прагнення до щирих і добрих стосунків, естетичний смак, розуміння кохання як
одного зі складників людського щастя.
Обладнання:
збірки народних пісень, аудіо-, відеозаписи,
ілюстрації до теми.
Теорія літератури: народна пісня, її  різновиди, пафос, символіка,
мотиви, художні образи, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
«Мені завжди  здається,— писала видатна українська поетеса
Леся Українка,— що коли де можна побачити вдачу народу, то це
скоріше в ліричних піснях…» Як бачимо, ліричною піснею, особливо родинно-побутовою, захоплювалися раніше й захоплюються
тепер. Про  це свідчить  те, що  сучасні естрадні співаки — Таїсія
Повалій, Віталій Козловський, брати Яремчуки, Павло Дворський
та багато інших — із задоволенням їх виконують. У чому ж сила
й краса української народної пісні? Це ми  й намагатимемося
з’ясувати на уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Виразна розповідь напам’ять (або співання) вивчених ліричних пісень родинно-побутового циклу.
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2. Виконання індивідуально-групових завдань.
I група (ряд) описує кольорові асоціації, які викликає у них
лірична пісня (з обґрунтуванням).
II група (ряд) описує настрій, який викликають вивчені пісні
(з обґрунтуванням).
III група (ряд) описує запахові й дотикові відчуття, асоціації,
що викликають пісні. (Наприклад, пісня «Цвіте терен» — ніжний запах квітучих рослин; пісня «Місяць на небі» — річкова
свіжість і под.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів пісні «В кінці
греблі шумлять верби…»
2. Евристична бесіда.
— Який мотив порівняно з іншими піснями помітний у цьому 
народному  творі? (Історичний, пов’язаний із козацтвом та необхідністю виконувати свій військовий обов’язок для козака.)
— Як можна охарактеризувати дівчину? (Полюбила ще дуже
молодою; вірна своєму коханню, дуже працьовита, дбайлива.)
— Які художні особливості притаманні пісні? (Крім традиційних, багато  конкретних реалій — верби в  кінці греблі, зелені
огірочки з жовтими квіточками.)
3. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів пісень «За
городом качки пливуть», «Лугом іду, коня веду».
4. Евристична бесіда.
— Які мотиви відчутні у піснях? (Жартівливо-сатиричні.)
— Який новий художній прийом у них використано? (Про
тиставлення, антитеза; працьовиті — ледачі, багаті — бідні.)
— Які норми народної  моралі утверджуються в пісні? (Одру
жуватися треба, маючи взаємні почуття, а не заради  багатства.)
5. Виразне читання, прослуховування аудіозапису пісні «Світи,
світи місяченьку».
6. Евристична бесіда.
— Який мотив відчутний у  цій пісні? (Мотив  туги  через розлуку, зраду.)
— Який найвиразніший художній засіб використано у творі?
(Поетичний паралелізм та протиставлення.)
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— З яким прислів’ям, крилатим виразом асоціюється головна
думка пісні? (На чужому горі щастя не збудуєш.)
7. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
 Знайдіть  і випишіть  із вивчених пісень  традиційні образи,
символи, художні засоби; зробіть висновки.
Образи
милий
мила
козак
дівчина
багатий
бідний
багата
бідна

Символи
місяць (свідок кохання)
терен (страждання)
ніч (час зустрічі)
дуб (сила, могутність,
вірність)
очі (винуватці)

Художні засоби
поетичний паралелізм
порівняння
постійні епітети
риторичні питання
повтори
антитеза
зменшено-пестливі слова
звертання

Висновок. У ліричних родинно-побутових піснях відбиваються романтичні почуття, присутній сентиментальний пафос і традиційна, характерна для народної творчості символіка.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Переставивши слова, складіть висловлювання німецького літе
ратурознавця Ф. Боденштедта про українську народну пісню.
В, країні, дало, якій, дерево, не, таких, ні, в, плодів, народної,
поезії, іншій, величних, плодів, як, українців.
(Відповідь: Ні в  якій іншій країні дерево народної поезії не
дало таких величних плодів, як в українців.)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найкращим читцем пісні був (була)…»
«Найкраще виразили свої почуття…»
«Мені запам’яталося…»
«Мене вразило…»
VII.	Домашнє завдання

Вивчити напам’ять дві пісні, вміти  аналізувати  й висловлювати  свої враження від них. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про письменників, які описували весільні
обряди.
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Урок № 4
Українське весілля — один  із провідних жанрів родинно-обрядової творчості.
Мета:
ознайомити учнів з обрядом українського весілля та його основними етапами як одним із провідних жанрів  родинно-обрядової  творчості,
з весільними піснями, елементами народної 
обрядовості у  творах українських письменників; розвивати навички виразного  читання,
аналізу весільних пісень, визначення їхньої 
символіки, мотивів, художніх засобів; виховувати почуття поваги до родини та шлюбу як основних цінностей життя, до  традицій предків,
народних морально-етичних норм.
Обладнання:
ілюстрації до теми (репродукції картин, зразки весільного одягу, фотографії), аудіозапи
си.
Теорія літератури: весільні пісні та їхні різновиди, символіка.
Тема.

Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

	Розповідь напам’ять пісень, висловлювання своєї думки про
них.
II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Хлопець  і дівчина полюбили одне одного  й вирішили одружитися, справити весілля. Що  може бути  кращим за це? Така
подія — свято не лише для них, а й для їхніх батьків, родичів,
знайомих. Цікавим є походження самого слова «шлюб». Спочатку 
це був «слюб» — єднання по любові.
Як правило, на весіллі лунає багато пісень. Наші предки супроводжували  кожне весільне дійство  — заручини, сватання, дівичвечір, випікання короваю, власне весілля тощо  — спеціальними 
весільними піснями, які мали  глибоко  символічне значення. Це
й буде предметом нашої розмови на сьогоднішньому уроці.
III.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
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ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Сьогодні юнаки  та дівчата, як правило, самі собі обирають 
пару. А от у давнину був звичай одружувати хлопця й дівчину за
волею батьків, які орієнтувалися не на бажання сина чи дочки,
а на майновий стан молодих (багаті — бідні), на репутацію (з порядної сім’ї чи ні).
Знайомилися парубки  й дівчата на вечорницях, на «вулиці»,
під час церковних свят. Передшлюбні стосунки суворо засуджувалися всією громадою.
Весільний обряд починався сватанням: посланці жениха (свати, старости) — поважні чоловіки, які добре знали, що в  таких
випадках говорять, не просто  запитували у  батьків, чи віддадуть 
вони  свою дочку  за їхнього  «князя», а говорили, що в їхній двір
забігла куниця, і «князь» хоче її впіймати. Якщо  батьки  «не бачили ніякої  куниці» або  говорили, що дочці ще треба підрости,
то це означало відмову. Таке ж значення мав і піднесений сватам
чи  женихові гарбуз. Коли  ж дівчина подавала сватам рушники,
а «князеві» хустку — це означало, що сватання пройшло успішно 
й можна було приступати до  заручин: сходилися гості, дружки,
співалися відповідні пісні. Обрядові пісні звучали й при випіканні весільного короваю, який готували тільки жінки з благополучних сімей, щоб молоді також жили щасливо. Дружки накликали 
добре життя молодому подружжю і на «вінкосплетінні» — це
був вечір прощання з дівуванням та парубкуванням, на якому 
плели вінок із барвінку нареченій, в’язали букетики для дружок
і боярів, завивали  гільце (вильце, вільце), що  мало прикрашати 
весільний стіл.
В основний день  свята збирався весільний «поїзд» молодого,
що їхав по нього. Дорогою цей «поїзд» часто зупиняли, вимагаючи викуп. Постійно  лунали величальні весільні пісні, що  супроводжували й зустріч молодих.
Після частування та обрядових співів  молодій розплітали 
косу, голову її покривали  хустиною, як личило  заміжній жінці.
Коровай ділився між гостями, а молода прощалася з рідним домом і переїжджала в дім чоловіка. Усе це відображалося у відповідних весільних піснях.
Весілля закінчувалося перезвою (понеділкуванням або  «циганщиною»). Гості перевдягалися, жартували, влаштовували різні забави, співали жартівливі пісні.
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Хоч у весільному обряді були пісні, які викликали сум за минулим і тривожні думки про  майбутнє, свято  мало піднесений,
радісний характер, адже, народжувалася нова сім’я.
У кожній місцевості існували  свої обряди  й традиції весілля, але основні елементи в ньому  зберігалися скрізь. У багатьох
сільських і навіть міських районах карпатського краю спеціальні
весільні пісні співають і донині.
2. Виразне читання весільної пісні «До бору, дружбонько, до
бору», прослуховування аудіозаписів.
3. Евристична бесіда.
— Про  який етап весілля йдеться у пісні? (Завивання «гільця» — деревця, прикрашеного квітами, калиною.)
— Символом чого, на вашу думку, є «гільце»? (Молодості,
краси, здоров’я.)
— Які ознаки народної пісні ви помітили в цьому творі? (По
втори, звертання, зменшено-пестливі слова.)
4. Виразне читання весільної пісні «А брат сестрицю та й розплітає».
5. Евристична бесіда.
— Про який етап весілля йдеться в пісні? (Розплітання коси,
яке, за звичаєм, робить молодший брат нареченої.)
— Яким є настрій пісні? Чому саме? (Трохи сумний, бо дівчина прощається з дівоцтвом, безтурботним життям у батьків.)
6. Виразне читання весільної пісні «Розвий, сосно, сімсот квіток».
7. Евристична бесіда.
— Кому і в який етап весільного дійства співається ця пісня?
(Боярам при прощанні молодого  з парубкуванням. Етап весільного дійства — «вінкосплетення» та складання букетиків для
бояр.)
— Якими  є особливості пісні? (Називаються імена дійсних
учасників ритуалу, що ними заміняються стандартні.)
8. Виразне читання пісні «Летять галочки у три рядочки».
9. Евристична бесіда.
— До  якого  етапу весілля можна віднести  цю пісню? (До дівич-вечора.)
— Який виразний прийом народної пісні використаний на
початку твору? (Поетичний паралелізм.)
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— Який настрій має пісня? Чому саме такий? (Трохи сумний,
дівчині жаль дівування, своєї коси, якої тепер вона не мала права
показувати чужим людям.)
10. Виразне читання пісні «Ой матінко, та не лай мене».
11. Евристична бесіда.
— До  якого  етапу весілля підходить  ця пісня? (Виряджання
молодої зі свого дому в родину чоловіка, весільний «поїзд».)
— Що  твір символізує? (З одного  боку  — радісне очікування, з іншого — розуміння того, що подружнє життя — це досить 
складна дорога.)
12. Заслуховування повідомлень учнів.
(Учні розповідають про  те, як описували  різні весільні обряди видатні українські письменники  Г. Квітка-Основ’яненко,
І. Котляревський, Т. Шевченко, Марко  Вовчок, П. Куліш,
М. Стельмах, У. Самчук та ін. Див. Додаток до уроку № 4.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Вибірково-асоціативний диктант «Психологічний портрет українців у весільній обрядовості».
(Запишіть лише потрібні за змістом слова.)
Романтичні, суворі, доброзичливі, поетичні, щедрі, жадібні,
боязливі, сумні, веселі, дотепні, жартівливі, серйозні, вразливі,
стійкі, сильні рішучі, мужні, сміливі.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Ніколи б не подумав (подумала), що …»
«Мене вразило …»
«Найбільше мене зацікавило …»
«Весілля для мене …»
VII.	Домашнє завдання

Навчитися виразно  читати, аналізувати весільні пісні; підготувати усний твір «Традиції  минулого в  сучасних обрядах одруження батьків, рідних, знайомих».
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Додаток до уроку № 4

Уривок із роману У. Самчука «Марія»
Згадала Марія, що  має десь  хресних батьків, але вони  так
мало в  житті піклувалися своєю хрещеницею, що  Марія майже
не знала їх. Але все-таки пішла просити їх на весілля, і хресний
батько став за посадженого. Треба на шлюб благословити.
Спекли  коровай. Дівчата обсіли  роєм стола, виспівують  та
вбирають різку. Приїхала з міста Мартинова дочка і причепурила
молоду по-панськи. Білий вельон довгий, аж по землі волочиться.
Марія трохи соромилась, але відчувала приємність і знала, що їй
будуть заздрити товаришки.
З цілого  кутка зігнали найкращі коні «в підводу». Музи5ки 
взяли троїсті. Як заграли, всі піджилки задрижали.
Раненько приїхав своїми кіньми Гнат. Так під’їхав на подвір’я,
що віз мало не перекинувся, аж тахлі у вікнах забряжчали.
Дружки  та світилки  співами  заливаються, музи5ки  марша тнуть.
Піднявся на ціле село гармидер.
А Марія сховалася у  сусідській коморі, сидить, як велить 
звичай, на скрині і заливається справжніми  щирими  сльозами.
Молодий з боярами знаходить її, виводить заплакану і провадить 
до  хати  розплітати  косу. «Розплітальничка плаче, розплітатися
не хоче»,— співають дружки. Боярин  та сват садовлять  молоду 
на подушку. Міцно  щіпила вона на голові руки, боронить  свою
заплетену  косу. Сват розриває руки, розплутує безліч навмисне
нав’язаних косників, які поспліталися твердими вузликами.
Ах, чого, чого, Маріє, плачеш? Дівчатонька, голубоньки!..
Розплітайте її, одягайте її. Благословіте, тату, благословіте, мамо!
Раз, другий і третій! — Хай вас, дітоньки, Бог благословить  раз,
другий і третій!
Благословляли на шлюб непаристими образами. Не було часу 
поїхати та купити паристі. Один образ — Мати Божа Молошна, другий — Ісус Христос, менший розміром, а це недобрий знак. Сусіди 
потиху  шепотіли. Ні, ні, сусідко, як не кажіть, а це не є добре.
Посідали на підводи, а дружки заспівали:
Відчинилися ворота,
Їде до шлюбу сирота...

Марія в  ще більші сльози... Гнатові тремтять уста, але стримується. Не личить йому ревіти, і несила втриматися. Пісня ніби 
про нього навмисно  зложена. І матінка не бачить, і батенько не
чує... На шлюб виряджають чужі людоньки, а коники шиї гнуть,
і дружечки співають…
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Уривок із повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»
На самого полу-Петра, так вже перед вечором, вбігла Настя
в хату, аж задихалась, та й кричить:
— Науме, Науме! Либонь, старости йдуть.
— До кого?
— Та до нас, до нас; от вже у дворі. Сідай швидше на лаву;
а ти, Марусю, біжи хутко у кімнату та вбирайся.
Маруся, як тільки почула про  старостів, то  що  було у  руках,
усе попускала і нестямиться, що  й робити; тільки дивиться на
матір, а очиці як жар, так і горять; а сама була рум’яна, а то почервоніла, як калина. От мати мерщій пхнула її у кімнату і стала
її убирати у нову плахту і усе, що треба, по-дівчачи.
Затим ось стукнуло під двер’ю палицею тричі.
Наум хутко достав нову свиту, новий пояс, одягається, підперізується, а сам труситься, неначе з переляку, і каже собі нищечком:
— Господи  милосердний! дай моїй дочечці доброго  чоловіка;
не за мої гріхи, а за її добрість пошли їй щастя.
От вже стукнули і вдруге, теж тричі, палицею.
Наум, одягшись  зовсім, ізмів  із скатерті, що на столі, і, посунувши  хліб, що  завсегда лежав на столі, к покуттю (а за тим
Настя засвітила свічечку перед богами), сів на лавку в кінці стола
й дожидається.
Аж ось стук чули під дверима і втретє, теж тричі.
Тогді Наум перехрестився і каже до них:
— Коли добрі люди  та з добрим словом, то просимо до  господи! Насте! іди ж сідай і ти.
От Настя, затим упоравши  Марусю, вийшла і, перехрестившись тричі, сіла біля Наума.
За Наумовим словом ввійшли в  хату двоє старостів, люди  хороші, міщани, у  синіх жупанах аглицької  каламайки, поясами 
попідперізувані, з паличками, і у  старшого  старости  хліб святий
у руках. За ними ввійшов  Василь... крий Матір Божа! — ні живий, ні мертвий: білий як стіна.
Пришедши у хату, старости помолились Богу святому і поклонились хазяїну і хазяйці.
Зараз Наум (хоч і знав їх дуже добре, а тільки для закону)
пита:
— Що ви за люди й відкіля, і за чим вас Бог приніс?
Старший староста й каже:
— Прежде усього подозвольте вам поклонитись і добрим словом прислужитись. Не позгнушайтесь вислухать нас; і коли буде
теє, то  ми  і онеє; коли  ж наше слово  буде невлад, то  ми  і підемо 
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назад. А що ми люди чеснії і без худої науки, то от вам хліб святий у руки.
Наум, узявши хліб, поцілував і, положивши на стіл край свого хліба, каже:
— Хліб святий приймаємо, а вас послухаємо. Сідайте, добрі
люди! До  чого  ще дійдеться, а ви  своїх ніг не турбуйте, може,
й так здалека йшли. А з якого царства, з якого государства?
Старший староста і каже:
— Ми  є люди німецькії, а йдемо  з землі турецької. Ми  собі
ловці, удалії  молодці. Раз дома, у нашій землі, випала пороша... Я і кажу  товаришу: «Чого нам дивитись на таку  шквирю,
ходім ськать усякого звірю»,— і пішли. Їздили, слідили і нічого 
не получили. Назустріч нам якраз їде на вороному  коню отсей
князь  (а Василь устав  та й кланяється, бо  се про нього  говорили). От після зустрічі він  каже-говорить нам такії  речі: «Ей ви,
ловці, добрі молодці! услужіть  мені службу, покажіте дружбу:
ось якраз попалась мені лисиця або куниця, а трохи чи не красна дівиця. Їсти-пити не жалаю, достати її  жалаю. Поможіте,
піймайте; чого душа захоче, усього від  мене бажайте. Десять 
городов вам дам і скирту  хліба». От ловцям-молодцям того 
і треба. Пішли  ми по  слідам, по усім городам. Перш слід пішов 
у  Німеччину, а далі у  Туреччину; ходимо, шукаємо, а її не піймаємо. Усі царства-государства пройшли, а її не знайшли; от
і кажемо  князю: «Не тільки  звіра в полі, що  куниця; пошукаємо деінде, найдеться й красная дівиця». Так наш князь затявсь,
при  своїй думці зоставсь. «Скільки,— каже-говорить,— по  світу не їжджав, у  яких царствах-государствах не бував, а такої 
куниці, ніби красної дівиці, не видав». От ми усе по сліду йшли 
та в  се село  — як зоветься, не знаємо,— прийшли. Тут вп’ять 
пала пороша, ми, ловці-молодці, давай ходить, давай слідить;
сьогодні рано устали  й зараз на слід напали. Пішов наш звір
та до вас у двір і з двора до  хати; тепер жалаємо  його піймати.
Певно, вже наша куниця — у вас у хаті красна дівиця. Нашому 
слову кінець, а ви зробіте нашому ділу вінець. Віддайте нашому 
князю куницю, вашу  красную дівицю! Чи віддасте, чи нехай
підросте?
Поки  староста це законне слово  казав, Маруся у  кімнаті
усе поклони  била, щоб батько віддав її  за Василя, а він, сидячи на лавці, скрізь двері дивиться на неї  та теж то  здихне, то 
з нею переглянеться. Як же усе староста розказав  і прийшлося
батькові одвітне слово  казати, вона так і припала до дверей,
і слуха.
От Наум усе, насупившись, слухав; помовчав, а далі і каже:
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— Не вмію я до прикладу у  сім ділі сказати... Спасибі вам
за вашу працю. Ідете ви  з дальної дороги, то, може б, випили по 
чарці?
Маруся, як се почула, та вголос; Настя аж об поли руками вдарила та й крикнула:
— Ох мені лихо! А чому ж се так?
А Василь так об землю і кинувся, та аж припівз навколішках
до Наумових ніг, та цілує їх, та гірко плаче і просить:
— Будьте мені батеньком рідненьким! Не гнушайтесь  бідним
сиротою!.. За що в  мене душу віднімаєте?.. Не можу  без вашої 
Марусі жити! Буду вам за батрака вічно служити... Буду усякую
вашу волю сполняти... Що хотіть, те й робіть зо мною! Дайте сиротиночці ще на світі прожити!..
Тут і Маруся, забувши  що їй гоже і що ні, вибігла теж собі
і впала до ніг отцевських, і просить, і плаче, то  кинеться до  матері, і руки їх цілує, і приговорює:
— Таточку! голубчику, соколику, лебедику! Матінко моя рід
несенька! утінько  моя, перепілочко, голубочко! Не погубляйте
свого дитяти; дайте мені, бідненькій, ще на світі пожити! Не розлучайте мене з моїм Василечком. Не держіть  мене як дочку, нехай я буду вам замість наймички: усяку роботу, що скажете, буду 
робити  і не охну. Не давайте мені ніякої  худобоньки: буду  сама
на себе заробляти, буду вас доглядати і шанувати, аж поки жива.
Хоч один годочок дайте мені з Василечком пожити, щоб і я знала,
що то за радість на світі!..
Отак і Маруся, і Василь один перед одним усе просили  своїх
старих, та так жалібно, що старости обидва поставали і, знай, полами  сльози утирають. Далі старший староста не втерпів  і каже.
— Ох, панове сватове! Не слід  мені, бувши у  сьому важному 
чину, лишнє слово  говорить; моє діло  таке: сказав, що  закон велить, та й жди одвіту; що почуєш, із тим назад іди. Сказано, дать 
нам по чарці, так вже тут нічого доброго ждати.
Уривок із п’єси Т. Шевченка «Назар Стодоля»
Г а л я (вбегает в восторге). Приїхали, приїхали!
Х о м а (вздрогнув). Оце ж як ти  мене злякала! Піди у  свою
кімнату та прийдеш, як кликну.
Г а л я. Чого у кімнату? Я тут зостанусь, ніхто не побачить.
Х о м а. Незвичайно: закон не велить.
Г а л я. Ну, так я піду. (Уходит.)
Хома с важностью садится за стол. За дверью стучат три раза. Входят
два свата с хлебом и, низко кланяясь хозяину, кладут хлеб на стол.

С в а т и. Дай, Боже, вечір добрий, вельможний пане!
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Х о м а. Добривечір і вам. (Дает знак свату. Тот кланяется.
Хома шепчет ему на ухо и потом продолжает.) Добривечір,
люди добрі! Просимо сідати; будьте гостями. А відкіля се вас Бог
несе? Чи  здалека, чи  зблизька? Може, ви охотники  які? Може,
рибалки або, може, вольнії козаки?
С в а т (тихо покашливает). І рибалки, і вольнії  козаки. Ми 
люди німецькії, ідемо  з землі турецької. Раз дома у нашій землі
випала пороша. Я й кажу  товаришу: «Що нам дивиться на погоду? Ходім лишень шукати звіриного сліду». От і пішли. Ходилиходили, нічого не знайшли. Аж гульк — назустріч нам іде князь,
підніма угору плечі і говорить нам такії  речі: «Ей ви, охотники,
ловці-молодці! Будьте ласкаві, покажіте дружбу. Трапилась мені
куниця — красна дівиця; не їм, не п’ю і не сплю від  того  часу,
а все думаю, як би її достати. Поможіть мені її піймати; тоді чого 
душа ваша забажа, усе просіте, усе дам: хоч десять  городів, або 
тридев’ять кладів, або чого хочете». Ну, нам того й треба. Пішли 
ми по  слідам, по всім городам, по усіх усюдах, й у  Німеччину,
і у Туреччину; всі царства й государства пройшли, а все куниці не
знайшли. От ми й кажемо князю: «Що за диво та звірюка? Хіба де
кращої нема? Ходім другої шукати». Так де тобі! Наш князь і слухати не хоче. «Де вже,— каже,— я не з’їздив, в  яких царствах,
в яких государствах не бував, а такої куниці, сиріч красної дівиці, не видав». Пішли ми вп’ять по сліду і якраз у се село зайшли;
як його дражнять, не знаємо. Тут вп’ять випала пороша. Ми, ловці-молодці, ну  слідить, ну  ходить; сьогодні вранці встали  і таки 
на слід напали. Певно, що  звір наш пішов у двір ваш, а з двору 
в хату та й сів у кімнату; тут і мусимо піймати; тут застряла наша
куниця, в вашій хаті красная дівиця. Оце ж нашому слову кінець,
а ви дайте ділу вінець. Пробі, оддайте нашому  князю куницю,
вашу  красну дівицю. Кажіть  же ділом, чи оддасте, чи нехай ще
підросте?
Х о м а (притворно с сердцем). Що  за напасть  така! Відкіля
се ви біду таку накликаєте! Галю! чи чуєш! Галю! Порай же, будь 
ласкава, що мені робити з оцими ловцями-молодцями.
Галя выходит на средину светлицы, останавливается
и, стыдливо потупив глаза, перебирает пальцами передник.

Бачите ви, ловці-молодці, чого ви натворили? Мене, старого,
з дочкою пристидили!.. Гай-гай! Так ось же що ми зробимо: хліб
святий приймаємо, доброго  слова не цураємося, а за те, щоб
ви нас не лякали, буцім ми передержуємо  куницю, або  красну 
дівицю, вас пов’яжемо. Прийшов  і наш черед до  ладу  слово 
прикладать. Ну, годі ж тобі, дочко, посупившись  стояти; чи 
нема в тебе чим сих ловців-молодців пов’язати? Чуєш-бо, Галю?
32

А може, рушників нема? Може, нічого не придбала? Не вміла
прясти, не вміла шити — в’яжи ж, чим знаєш,— хоч мотузком,
коли  ще й він  є.
Галя уходит в свою светлицу и немедленно возвращается, неся
на серебряном блюде два вышитые полотенца, и кладет на хлеб,
принесенный сватами; потом подходит к отцу, и низко кланяется,
и целует руку; потом берет блюдо с полотенцами и подносит сватам — сперва одному, потом другому. Сваты, взявши полотенца,
кланяются Хоме.

С в а т. Спасибі ж батькові, що  свою дитину  рано  будив  і усякому добру учив. Спасибі й тобі, дівко, що  рано вставала, тонку 
пряжу пряла, придане придбала.
Галя берет полотенца и перевязывает через плечо одному
и другому, потом отходит и робко поглядывает на двери.

Х о м а (к Гале). Догадався, догадався! Ти  хочеш і князя
зв’язати. Нехай завтра обоє його  зв’яжемо. Бач, мабуть, злякався, що не показався. Стривай, попадешся, не втечеш!
С в а т. Він і сам прилетить, як зачує, що так похваляєтесь.
Х о м а. Ну, поки вже долетить, нам нічого  ждати. Просимо 
сідати. Що там є, поїмо, що дадуть, поп’ємо та побалакаємо дещо.
А тим часом ти, Галю, не гуляй, а в корці меду наливай та гостям
піднеси хліба-солі, проси з привітом і з ласкою.
Сваты чинно садятся за стол. Галя принимает от отца чарку 
и флягу и подносит старшему свату. Сват не принимает.

С в а т. Ми вам такої  халепи натворили, що  боїмося, щоб ви 
нас не потруїли... Призволяйтесь самі! (Кланяется.)
Галя, посматривая на отца робко и стыдливо, подносит к губам
 и подает свату.

(Подняв чару.) Тепера так! Пошли  ж, Боже, нашим молодим щастя, і багатства, і доброго  здоров’я, щоб і внуків  женити,
і правнуків дождати...
Уривок з оповідання П. Куліша «Гордовита пара»
…Не зважився пан сотник і старости присилати, щоб не скепкувала вродлива Ковбанівна. Коли ж чуємо — по селу туркіт, туркіт. Сам сотник ридваном курить до вдовиної хати. З ним родичі
поважні у ридвані. Козацтва купа комонником — пишно й гучно 
завітав пан сотник до Ковбанихи.
VI
Тут же ми, каже бабуся, дивуємось тому поїзду, а тут дівчата
як гукнуть по селу:
Ішли дружечки у три рядочки,
Ориночка та й попереду!..
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Дівич-вечір збирає вже Орина Лободівна: хустки подавала за
Прохора Осауленка. Так от що воно єсть — той сотницький поїзд:
се ж наша краля хоче весілля весіллям заломити, місяця сонцем
загасити! Так і єсть! Маруся, мов зоря красна, то в одну, то в другу 
хату до свого роду, до близьких сусід і приятелів — на дівич-вечір
дружок збирати. Вся в золоті, в шовках. Там одна плахта павине
перо — пар двох волів чумацьких стояла, а коралям і ціни нема.
А сукня ж то з золотими усами! Вже справді так було як співають:
Ішла дівчина через бір,
А на їй сукня в вісім піл
Як стала сукня сіяти,
Стала діброва палати.

Народ так і поринув до Ковбанишиної хати.
VII
Що ж то за весілля скоїлось, то й сказати не можна! Уся сотня
гуляла три дні і три ночі; самих порохів дві мірки вистреляли.
Гармати до вдовиної  хати попривозили. Родичі молодої  з гармат
у воротях стріляли, а козацтво знов з гарматами та з самопалами 
молодої добувало. Сотник верхи, сивий як голуб, у  золотому  жупані, в собольовій шапці з оксамитним зеленим верхом, а кінь під 
ним сірий, як рябець, кінь турецький,— такий кінь, що й старий
на йому молодим здається. Так через гармату й перескочив.
А як до вінця їхали, то  — Господе мій! — вісьмерик волів 
з Піжмурок пригнали, таких, що  кожна пара незчисленні гроші
коштує. Сотник у  чумацтві кохався. Та ще привезли  якогось німецького воза, довжелезного, що  й у дворі не зміститься, та того 
воза самими  киндяками  й вислали, аж по  люшнях, по  колесах
теліпається, на війя киндяк лягає, а волам роги як те вільце, червоними та блакитними широченними стрічками ввили, вінки з дубового листу та з золотих гвоздиків на шиї волам повішали. То були 
пишні воли, що роги аж до землі звисають, а то — наче вві сні тобі
ввиджується. Князь  із молодою княгинею сидять високо на тому 
возі, а навкруги свахи, дружки, світилка з мечем і музи5ки; козацтво верхи, і спереду, і ззаду. Простягся поїзд до самої церкви.
Уривок з оповідання Марка Вовчка «Сон»
— Будуть нас сватать,— каже,— і висватають як пити дадуть!
А нуте, дівчата, звеличаймо Домаху!
Та й почала:
Сіяла зіронька, сіяла:
«З ким ти, Домасю, стояла?»
«З тобою, Данилко, з тобою
Під зеленою вербою;
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З тобою, чумаче, Данильцем,
Під вишиваним рукавцем».

— Да скажи  ж, Мотре-серденько, як се ти все те знаєш? Хто 
тобі казав?
— Посилала я сороку-білобоку, а вона мені принесла дві вісті
під правим крильцем: одну про Данила, а другу про Кирила.
Та так смішками  та жартами  й одмовилась, а правди не сказала.
V
Надходить осінь. Одробились у полі; справили обжинки. По 
вулицях почали свати походжати: тільки й чуєш, як дівчата хваляться:
— А я за свого Михайлика заручена!
— А мене батько поблагословив за Павлуся!
Смутно  мені та сумно  мені, мов  я в  чорну  хмару ввійшла.
Тільки  й радості, як стрінусь  із Мотрею, наговорюся. Як уже її 
просила:
— Скажи мені, любочко, чи правда тому, що ти говорила, чи 
то жарти твої? Хто тобі казав, що будуть сватать?
— А хіба я не казала, кого посилала? сороку-білобоку...—
Та й почне реготатись.— От, серце, я тебе пораджу  хорошою
радою: чого не треба — не питай. Поміркуймо  лиш, як то  ми 
з тобою в чужу  сторону оддамось, да поміж чужі люди. Яка-то 
наша доля вдасться! Коли  б, Господи, щасна! Поприїжджаємо 
до  своїх батьків, до  матірок у  гості. Що  я приїду пишно  та
красно, а ти  ще краще; сивою паровицею (бо  там усе сиві воли 
в  Мазовищі), у намітках димових, із любим чоловіком. Нехай
нашим ворогам тяжко!
Та, було, як почне, як почне вигадувати, я й заслухаюсь.
Якось порядкую в своєму садку, біжить менша сестра:
— Домасю! Домасю! свати йдуть! Уже близенько!
Ох мені лишечко! Побігла до хати, у сінях спинилась. Чую —
з батьком переговорюються, що прийшли до вашої  милості од 
пана Ігната. Вийшов  батько двері одчиняти, я йому в ноги, кланяюсь та плачу:
— Татоньку ріднесенький, не топіть своєї дитини!
— А який вражий син  тебе хоче топити! — каже батько.—
Годі ж бо, годі, не плач!
— Хіба ми  будемо  тебе силувати, доню? — кажуть  мати.—
Чого плакати?
Я радесенька, так дякую їм:
— Спасибі, мамо, що ви мене жалуєте, що за нелюба не оддаєте!
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Батько, почастувавши тих сватів, подякували за ласку.
— А дитина наша,— каже,— ще молоденька, нехай ми  ще
самі її покохаємо та навчимо на розум добрий.
— Оце, доню,— кажуть мати, як уже провели старостів,— се
твій місяць, що за хмару зайшов.
VI
Як збулась  сього  лиха, мені неначе й веселіше трошки  стало;
дожидаю Данила з Криму... як-то він вернеться, як-то побачу 
його! а здумаю, що, може, яка пригода йому в дорозі сталась, то 
й серце моє похолоне. Вийду  собі, сяду де в  садку  та як задумаюсь, то думка думку  спережає; робити  що  — ніякої охоти нема.
Так і маюсь цілий день.
Одного  ранку  так-то  мені важко  було! Коли  чую — кличуть 
мати:
— Домасю! іди лиш до хати: Господь хороших гостей наслав.
— Яких, мамо? — питаю, а сама так і трушусь.
— Од пана Корнія Дончука: сватає тебе за свого сина, Данила.
Боже ж мій милий! Я й не пам’ятаю, як мати ввели мене в хату, як поблагословили! Подавали рушники (я винесла щонайкращий, вишиваний), та й заручили нас.
Старі ж радяться з сватами, а Данило  схилився до  мене близенько.
— Дівчино моя! — каже.— Чи любиш ти мене так, як я тебе,
дуже?
Я мовчу... а так уже любо мені його слухати! Щовечора, було,
прийде до мене в садок, та й ніч мені з ним не змигнеться.
А мати кажуть:
— От тобі, доню, й той місяць, що тобі на руки скотився!

Урок № 5
Українські народні балади.
ознайомити учнів із тематикою, змістом та художніми особливостями українських народних
балад; розвивати навички виразного  читання
цих творів, їхнього аналізу, висловлення власної думки про них та проблеми, в них порушені; виховувати почуття патріотизму, поваги 
до історичного минулого нашого народу.
Обладнання:
збірки народних балад, ілюстрації до них.
Теорія літератури: балада, її різновиди.
Тема.
Мета:
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Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Виразне читання весільних пісень, їх аналіз, висловлення вражень.
2.	Робота над усним твором «Весільні традиції минулого в сучасних обрядах одруження батьків, рідних, знайомих».
3.	Колективна робота.
(Учні визначають значення символів, які є у весільних піснях,
складають таблицю.)
Символи

Значення

ялина, сосна

здоров’я, довголіття, вічна молодість

калина

краса

барвінок

сила, здров’я

гільце (гіллячко)

молодість, краса

рожа (мальва)

молодість, краса

васильок

безсмертя, довголіття

віночок

дівочість, цнотливість

коса

дівочість

квітка

дівчина

II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
У житті нашого народу  було  багато  гарного, веселого, а ще
більше героїчного  та трагічного, пов’язаного  із захистом від ворогів, жорстокості, несправедливості, боротьбою із соціальною
нерівністю. Найбільше це відображають народні балади — невеликі ліро-епічні твори  казково-фантастичного, легендарноісторичного  або  героїчного  змісту  з драматично напруженим
сюжетом. Саме про них, а також про  те, що  трагічне і оптимістичне часто в  житті знаходяться поряд, ми  будемо  говорити на
сьогоднішньому уроці.
III.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
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ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Словникова робота
(Учні роблять запис визначення балади до літературознавчих
словничків.)
2. Слово вчителя.
Балади бувають легендарні, історичні, сімейні, любовні тощо.
Баладі властиві невелика кількість персонажів, підкреслена
узагальненість, відсутність деталізації, стислість у викладі матеріалу. Гострота, часом трагічність  сюжету поєднується в ній
з яскраво-ліричним забарвленням розповіді. «Баладні пісні належать до  цінних здобутків духовної  культури нашого народу.
…Західноєвропейські вчені ще в  XIX столітті зараховували  (їх)
до  числа найкращих балад  світу. …Народ  зумів у поетичному 
слові виразити найактуальніші проблеми  історичного  розвитку 
і розкрити долю особи, красу її душі і серця»,— писав про балади 
дослідник фольклору Г. Нудьга.
3. Виразне читання народної балади «Бондарівна».
4. Словникова робота.
Пава — пташка;
жовніри — солдати в Австро-Угорській імперії;
волиш — хочеш;
таляри — гроші.
5. Евристична бесіда.
— До  якого  різновиду  балад належить  твір «Бондарівна»?
(Любовних, сімейних.)
— Чому  Бондарівна навіть під  загрозою смерті не захотіла
жити з паном? (Вона була гордою — не могла з нелюбом жити.)
— Про що свідчить балада? (Про сваволю й жорстокість панів,
гідність дівчини.)
6. Виразне читання балади «Ой летіла стріла».
7. Евристична бесіда.
— З ким асоціюються жінки, які любили вдовиного сина? (Із
зозулями.)
— У чому суть балади, що вона стверджує? (Найміцніша любов — материнська.)
— До  якого  різновиду  балад належить  цей твір? (До  сімейних.)
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8. Виразне читання балади «Ой на горі вогонь горить».
9. Евристична бесіда.
— Яке спрямування має ця балада? (Героїчне.)
— Кого вона уславлює? (Мужніх захисників вітчизни, які за
неї загинули.)
— Який яскравий художній засіб використано в  кінці балади? (Метафору.)
10. Виразне читання балади «Козака несуть».
11. Евристична бесіда.
— До  якого  різновиду  балад ви  б віднесли  цей твір? (До  героїчного, любовного.)
— Який настрій має балада? (Сумний, трагічний.)
— У чому полягає конфлікт твору? (У тому, що людину — козака — вже не повернеш.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.

Народні
пісні
ліризм
безсю
жетність
мелодійність

Художні
засоби

1) Знайдіть спільне і відмінне в баладах та ліричних піснях.

Балади
драматизм
сюжет
діалоги

2) Поєднайте художні засоби, вжиті в  баладах, з їхніми назвами.
Як сива голубка

повтори

В чистім полі

епітет

А за ним, а за ним

вигук

Рученьки

постійний епітет

Миленька

метафора

Коню

зменшено-пестливі слова

Взяв собі паняночку, в чистім полі
земляночку

порівняння

Ой

звертання
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Балади для мене…»
«Я відкрив (відкрила) для себе…»
«Мені запам’яталося, як…»
VII.	Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, аналізувати балади, висловлювати 
власну думку про них.
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Давня українська література

Урок № 6
Українська середньовічна література XI–XV ст.
(Огляд).
Мета:
ознайомити учнів  з українською середньовічною літературою, її жанрами, тематикою, ідейно-художніми особливостями  та значенням;
розвивати навички  сприймання інформації на
слух, самостійної  роботи, аналізу  та узагальнення; виховувати повагу до духовних надбань 
народу.
Обладнання:
ілюстративні матеріали до  теми, зразки дав
ньої писемності, давніх книг.
Теорія літератури: писемні пам’ятки, переклади  й оригінальна
література, літописи, церковна література.
Тема.

Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Виразне читання й аналіз українських народних балад.
2. Евристична бесіда.
— У чому полягає специфічність закінчень балад? (Вони дещо 
несподівані.)
— Які особливості сюжету балад? (Драматична напруженість,
трагічний кінець, гіперболізація.)
— Що  є реальним, а що  фантастичним у прочитаних баладах?
Реальне
— козаки гинули на війні, а їхні
рідні, кохані страждали;
— пани силою добивалися дівчат,
які їм сподобалися; відкупалися
грошима за злочин та ін.

Фантастичне
— плач козацького коня і його 
розмова;
— «летіла стріла аж з-за синього 
моря»;
— рідні козака перетворилися на
зозуль і розмовляють та ін.
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II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
Відомий письменник, активний дослідник давньої літератури 
В. Шевчук писав: «…Нам, митцям сучасним, митцям із великого,
шумливого, повного  машин  та пульсуючого  ритму  міста, треба
завжди  мати  місце, де б ми позичали  тепло для себе, не ущерблюючи нашого добродавця. Такими добродавцями і є вони, ті, що 
були до нас, великі, талановиті чи  й другорядні — всі вони нам
потрібні у нашому квапливому сьогоденні…».
Література давнини важлива для нас не лише як передісторія
літературного процесу, а і як самостійне художнє явище, що 
знайомить із незвичними формами художнього мислення, уподобаннями, мріями  та сподіваннями наших предків, збагачує нас
духовно, робить  чутливими  та уважнішими до  скарбів  людської 
мудрості.
З літератури Київської Русі XI—XV століть до нас дійшла лише
її незначна частина. «А втім,— писав  академік О. Білецький,—
і те, що вціліло, свідчить про велику культурну сприйнятливість 
і талановитість східних слов’ян, відзначається глибоким ідейним
змістом і має велике пізнавальне значення». Ось  саме тому  ми 
будемо більш детально знайомитись із давньою українською літературою.
III.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
 Випишіть у  центрі трикутників поняття, яке пов’язує три 
інші.
Русь

Візантія
?
988 р.

Відповідь: християнство.
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Ярослав
Мудрий

Книги
?
1037 р.

В
 ідповідь: заснована перша
бібліотека в Київській Русі.
Князь
Ігор

Половці
?
1185 р.

	Відповідь: «Слово про похід 
Ігорів».
2. Міні-лекція вчителя.
(Учні записують у зошити план-тези.)
Наші давні предки  східні слов’яни, ще до  X століття н. е.
мали свою писемність, багаті фольклорні традиції. З прийняттям
християнства пожвавився розвиток культури. Князі Володимир,
Ярослав  Мудрий відкривали перші школи для дітей, бібліотеки,
у  монастирях переписувалися, перекладалися книги, створювалися літописи.
Перші книги, писані від  руки на пергаменті (спеціально 
обробленій шкірі теляти чи ягняти),— були церковнослужитель
ські. Це Євангеліє і Псалтир. Найстаріша книга, що дійшла до 
нас — «Остромирове Євангеліє» (1056–1057 рр.) Кожна її  буква
ретельно окремо вимальовувалася, перша літера прикрашалася орнаментом, була велика та яскрава. Таке письмо називалося уставом. Через чотири  століття перейшли на півустав,
згодом — на скоропис, який уже нагадував  сучасне письмо.
Звичайно, такі книги  були дуже коштовними, буквально на
вагу  золота, князь  міг віддати  за одну  з них кілька сіл. Книги 
навіть приковували ланцюгом до монастирської стіни. Читанню
надавали особливого  значення. «Велика буває користь від навчання книжного..,— пишеться в одній давньоруській книзі,—
мудрість  знаходимо  і поміркованість від  словес книжних, бо 
вони  є ріки, що напоюють всесвіт, вони джерела мудрості. Незмірна глибина в  книгах». Часи  Київської  Русі — це квітуча
доба в  історії  східних слов’ян. Були  широко  розвинуті близько 
60 видів  ремесел, і в  Західній Європі високо  цінувалися руські золоті прикраси, зброя, гончарні вироби  тощо. Особливих
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успіхів у  Києві та інших містах на Русі досягли дерев’яна,
а потім кам’яна архітектура, живопис і декоративне мистецтво. Свідченням цього  є Софія Київська, яка перевершила свій
взірець  — Софію Константинопольську, Десятинна церква,
Михайлівський собор, Золоті ворота та ін. Про  Софіївський
собор митрополит Іларіон писав: «Церква чудова і славиться
в  усіх навколишніх країнах, подібної немає на всій півночі
земній від  Сходу до  Заходу».
Літературознавці виділяють три яскравих періоди в розвитку 
давнього українського письменства:
1) доба монументального  стилю (X–XI ст.), для якого  характерні масштабність, величність, ідейний пафос. У цю
добу  з’явилися книги: «Остромирове Євангеліє», літопис «Повість  минулих літ» (легенди, вставні оповідання),
«Слово про Закон і Благодать» Іларіона;
2) доба орнаментального  стилю (кінець  XI–XIII ст.), для
якого  характерні ритмічність упорядкування художнього 
тексту, що нагадує візерунок, і витонченість  художніх
засобів  — прикрас; прикладом цього  стилю можуть  бути 
«Слово про похід  Ігорів», «Повчання дітям» Володимира
Мономаха, «Галицько-Волинський літопис»;
3) доба підсумків  (XIV–XV ст.) — предтеча Першого україн
ського Відродження, бароко; характерне змішання стилів.
У цей час переписуються старі книги, укладаються «зводи» («Літопис Руський», Лаврентіївський звід  (список)).
Різні літописи зводилися в один за хронологічним принципом, як, наприклад, «Києво-Печерський патерик».
Велике значення для розвитку давньоруського письменства
мала перекладна література. Але давньоруські вчені не просто 
перекладали  книги  з грецької  чи  болгарської  мов, а прагнули 
осмислити їх зміст, дати власне розуміння та оцінку.
Першими почали перекладати на Русі окремі частини  Біблії,
уривки  зі Старого  і Нового  Заповітів. Особливою популярністю
користувалися пророчі книги  Ісаї, Єремії, Єзекіїля, а також
Псалтир — неповторний збірник зі 150 псалмів. Давньоруські
священики  користувалися Служебником і Требником, у  яких
викладалася наука про богослужіння. У цей час особливого поширення набула молитва як яскравий і неповторний зразок релігійної поезії, красномовності.
Перекладалися й апокрифи — твори на біблійну тематику, що 
доповнювали або уточнювали Святе Письмо, але з певних причин 
не були канонізовані (затверджені, узаконені церквою). Великою
популярністю користувалися й світська наукова перекладна лі44

тература — наукові праці, історичні твори, повісті, вірші, збірки 
афоризмів. Як приклад, можна назвати  «Шестидневи», які розповідають про шість днів творення світу Богом, синтезуючи в собі
елементи  світської науки про  рух небесних світил, про  тварин,
рослини  тощо  з різними  моральними  та релігійно-повчальними 
висновками.
Особливу  цікавість викликає перекладна книга «Фізіолог».
Це популярна зоологія у поєднанні з церковним твором, що в алегорично-символічній формі викладає важливі положення християнської науки; описуючи  справжні та вигадані прикмети  звірів,
подає зразки для наслідування і повчання. Це своєрідний збірник
відомостей про  реальних і фантастичних звірів, птахів, комах,
риб, дерева, каміння та ін.
Ізборник 1073 року  є однією з найдавніших датованих давньоукраїнських збірок енциклопедичного  характеру, що призначалася для читання, навчання та виховання. У цій своєрідній
енциклопедії близько 380 статей 40 авторів. Ізборник 1073 року —
точне наслідування грецько-візантійських зразків, а от Ізборник
1076 року, відомий як Ізборник Святослава, на думку дослідників, стоїть на оригінальному, руському підґрунті.
Починається Ізборник Святослава «Словом про  читання
книг», у  якому  автор наголошує: «Добре є, браття, читання книжне». Далі подано повчання батьків дітям та збірки 
афоризмів, прислів’їв, сентенцій як «Поради для заможних»,
«Стославець»; вибрані місця з проповідей, а в  кінці —
«Оповідання про  Созомена».
Збірка «Бджола» — це антологія укладених за тематичним
принципом афоризмів  і прислів’їв  з Біблії, творів  євангелістів,
апостолів, античних письменників та філософів: добродійне життя, правда, мужність, дружба, злоба, краса, душа та ін. Містить 
понад 70 розділів і 2,5 тис. висловів.
Цікавими  були перекладені «Християнська топографія»
Козьми  Індикоплава (своєрідна географічна енциклопедія, що 
містить  реальні й фантастичні відомості про  Індію та Китай),
історичні хроніки  Йоанна Малали  та Георгія Амартола, «Про 
розорення Єрусалиму» Йосифа Флавія. Цілком художні твори представлені повістями про  Троянську війну  та Александра
Македонського («Александрія»).
Отже, склад перекладних творів був різноманітний: тут і християнська література, і «житійна», і науково-енциклопедична,
і повчальна, і художня. Вона дала давньоруському  суспільству 
цікаві твори для читання, а також нові мотиви  та форми їх втілення.
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3. Зачитування учнями планів-тез та їх корекція.
О р і є н т овн а  в і дпов і дь
1) Пожвавлення розвитку давньоруської  культури  з прийняттям християнства.
2) Перші школи та бібліотеки.
3) Найстаріші рукописні книги, їх виготовлення.
4) Особливе значення читання книг.
5) Розвиток ремесел, архітектури, живопису.
6) Три періоди в  розвитку давньоукраїнського письменства:
монументалізм, орнаменталізм, підсумки перед появою
бароко.
7) Перекладення Біблії, церковних книг.
8) Світська наукова література: «Шестиднев», «Фізіолог»,
Ізборники Святослава, «Бджола», «Християнська топографія», історичні хроніки.
9) Художні військові повісті про  Троянську війну  та Алек
сандра Македонського.
4. Читання уривків із «Фізіолога» та інших перекладних творів.
(Див. Додаток до уроку № 6.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Словникова робота.
 Складіть словничок нових термінів.
Пергамент, устав, апокрифи, монументалізм, орнаменталізм,
тощо.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найбільше мене вразив той факт…»
«Мені запам’яталося…»
«Слухаючи “Фізіолога”, я зрозумів (зрозуміла), звідки взялися…»
VII.	Домашнє завдання

Опрацювати  тему  за підручником, зробити виписки  цікавих
фактів для «аукціону».
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Додаток до уроку № 6

Уривки зі збірки «Фізіолог»
П р о  л е в а
Три властивості має лев. Коли левиця народить, то приносить 
мертве і сліпе дитинча, яке сторожує до  трьох днів. Тоді приходить лев, подме йому в ніздрі, і дитинча оживе. Те ж і з віруючими народами. До хрещення вони мертві, а після хрещення очищаються Святим Духом.
Друга властивість  лева. Коли  спить, то очі його не сплять.
Так і Господь наш говорить  іудеям: «Я сплю, а очі мої  і серце не
сплять».
А третя властивість  — коли  левиця біжить, то  сліди  замітає своїм хвостом, і мисливець не може відшукати її  слідів.
Так і ти, людино. Коли  твориш милостиню, то  хай ліва рука
не знає, що  робить  твоя права. І хай диявол не завадить  твоїм
добрим помислам.
П р о  а н т и л опу
В антилопи два роги. Живе вона коло  ріки-океану на краю
Землі. Коли  ж захоче пити, то п’є з ріки  і впирається в  землю
і риє її рогами своїми. І є там дерево таніс, що нагадує виноградну 
лозу. Продираючись  через його  густе пруття, антилопа заплутується, і тоді її ловить мисливець.
Так і людина. Замість ріг Бог дав їй два Завіти — Ветхий і Новий. Роги  — це опір силі; як говорить пророк Давид: «З тобою
заб’ємо  рогами ворогів наших». Ріка океанська — це багатство.
Таніс же — житейські насолоди. Заплутається в них людина, яка
не думає про віру, і знаходить її диявол і перемагає її.
П р о  с л он а
Слон живе в горах. Слониха знаходить траву, що називається
мандрагора, і їсть її. Так же і слон; і сходиться з нею. Слониха
народжує дитя у воді. Спить же слон стоячи біля дерева. А якщо 
впаде, то кричить. І приходить великий слон, але не може підняти його; потім приходять інші дванадцять. Але й вони не можуть 
підняти, і кричать всі. І приходить  маленький слон, підставляє
свій хобот, і піднімає його.
Таким чином, перший слон — це Єва, другий — Адам. Трава —
дерево непослуху. І якщо попробував, то здійснив злочин.
Озеро  — це рай. Той, хто  з сокирою,— той диявол. Великий
слон — це Мойсей, дванадцять слонів, мабуть, апостоли. А підняв 
слона Христос, який вивів того Адама з пекла.
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П р о о л е н я
Олень  живе п’ятдесят літ. А потім іде в долини  і гірські
ліси  і шукає змію, яка тричі змінила шкіру. Обнюхує її  і від
кидає. Потім іде пити воду. Якщо не п’є — помирає, а вип’є, то 
живе ще п’ятдесят літ. Про  це говорить пророк: як прагне олень 
до водних джерел.
Так і ти, людино, маєш три оновлення: хрещення, покаяння
і вічне життя. А як зогрішиш, то прямуй до церкви, і до живого 
книжного джерела, і до пророчого  казання, і випий живої води,
тобто святого причастя.
П р о  ф е н і к с а
Фенікс — найкрасивіший птах, кращий за павича. Голова
його прикрашена вінцем, а на ногах — чобітки, як у царя. Живе
фенікс біля Індії, біля Сонячного міста. Лежить він років п’ятсот
на кедрах ліванських без їжі. Годується ж він від  Святого  Духа.
І наповнює свої крила пахощами. Коли б’є в било ієрей Сонячного 
міста, птах приходить до церкви, сідає на алтар і перетворюється
в попіл. Наступного дня ієрей знаходить фенікса у вигляді малого 
пташеняти. А через два дні птах стає дорослим, як раніше, і повертається на своє місце.
А нерозумні іудеї не вірять у  триденне воскресіння Ісуса
Христа. Пророк Давид  говорить про  це: «Праведник процвітає,
як фенікс, як кедр ліванський, примножиться насолода в домі
Господньому».
П р о  к у р і п к у
Куріпка кладе багато яєць у своє гніздо. Вона дуже чадолюбина (дітолюбива). І навіть  іде до  чужих гнізд  і тягає звідти  яйця,
щоб збільшити кількість своїх пташенят.
Так і ти, людино: коли збираєш багатство, не можеш насититися, і все тобі мало.
П р о  г о р л и ц ю
Горлиця — птах-однолюб. Якщо загине один з пари, то другий
відлітає в пустелю, сідає на сухе дерево й оплакує своє подружжя.
І більше не поєднується ні з ким іншим ніколи.
Так і ти, чоловіче, якщо  розлучишся з дружиною своєю, не
приліпляйся до іншої.
П р о одуд а
Одуд  звиває своє гніздо  і вигодовує пташенят. Потім птахи 
линяють  і робляться голими. Тоді виходить одне з пташенят
і приносить їжу  своїм батькам, поки вони не покриються пір’ям
і не полетять обоє.
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Так і ти, людино. Постарівши, не впадай у відчай, іди до церкви, помолись і знайдеш милість.
П р о д я т л а
Дятел — строкатий птах, живе він у  горах, сідає на кедри 
і стукає своїм дзьобом. Де дерево м’яке, там і в’є собі гніздо.
Так і диявол бореться з людьми. Якщо  знайде в  когось  слабість  і неповагу до  молитви, там і вгніздиться. Якщо  ж у  іншого 
знайде міцність, то біжить від нього.
П р о  л и с и ц ю
Лисиця, коли  буде голодна, іде на сонячне місце, лягає на
пригріві й затримує дихання. Побачивши  це, птахи, вважаючи 
її  мертвою, злітаються, щоб поживитися. Коли  ж наблизяться
до неї, вона зіскакує, хапає якого-небудь  з них і з’їдає. Так
і годується.
П р о  Г о р г ону
У Горгони обличчя красивої  жінки  і блудниці. Волосся на її 
голові — змії. А погляд її — смерть. Грає вона і весь час сміється. Живе вона в  горах на заході. І коли приходить її  шлюбна
пора, встає вона і починає кликати. Починаючи від  лева та
інших звірів, від  людини до домашніх тварин  і птахів, і змій,
кличе: «Ідіть до  мене!» Як тільки  хто почує, іде до неї, а побачивши, помирає.
І знає вона мову всіх звірів. Один волхв може подолати її. Він 
дізнається за зорями день  шлюбної пори  Горгони, іде й волхвує
здалеку, а почувши голос, говорить, щоб вона викопала яму і по
клала в неї свою голову. Тоді він прийде і не помре, не побачивши 
голови, і ляже з нею. Горгона так і зробить, а волхв прийде і вб’є
її, заховавши  голову в посудину. Коли  чарівник побачить  змію,
чи  людину, чи  звіра, то покаже їм цю голову  Горгони  і вони  заціпеніють. Александр (Македонський) мав  таку  голову  і переміг
усі народи. І ти, людино, май повагу до Господа, тоді обов’язково 
подолаєш ворожі сили.
П р о  з м і ю
Коли  змія йде пити воду, то  яд  свій залишає у  гнізді, щоб не
отруїти тих, хто п’є після неї.
І ти, людино, йдучи до церкви святої, залиш усяку злобу вдома.
І ще: коли постаріє змія і не бачить, то влізає у вузьку ущелину в  скелі, і поститься сорок днів, і затаїться, і полиняє, і знову 
стане молодою.
І ти, людино, постися сорок днів, щоб скинути із себе лестощі
диявола й прийняти нову подобу, яка оновлюється в Христі.
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Коли змія побачить одягнену людину, вона тікає. А коли роздягнену, то нападає і бореться з нею. Якщо вона захищена вірою,
то змія біжить від неї.
Заради цього Господь говорив: «Будьте мудрі, як змії, і чисті,
як голуби».
П р о  є х идну
Єхидна від пояса і вище має людську подобу. А від пояса і нижче — як крокодили. Коли  самка схопиться із самцем, то  з’їдає
його потім. А коли народжуються дитинчата, то  з’їдають  черево 
матері, і вона помирає. Отак виходять батьковбивці й матеревбивці, як іудеї.
Вони вбили батька, тобто Христа, вбили матір, тобто церкву.
Через те Іоанн  картав їх, кажучи: «Породження єхидни! Хто 
наказав вам тікати від грядущого гніву?»
П р о  л е л е к у
Лелека — чадолюбивий птах. Коли самець приносить корм, то 
самка стереже пташеня. І по  черзі годують пташенят, стережуть 
своє гніздо.
Так і ти, людино, ні вранці, ні ввечері не забувай молитися, не
забувай церкви. І ніколи диявол тебе не подолає.
Перекладна світська література
З і з б і р ни к а а ф о р и з м і в  « Б д ж о л а »
Лагідне слово розрушить гнів.
З одних вуст виходить і благословення, і прокляття.
Краще ногами спіткнутися, ніж язиком.
Лютий кінь вуздою стримується, а раптовий гнів  розумом
стримується.
Корінь навчання гіркий, а плід — солодкий.
Небесного прагнеш, не звідавши земного.
Ні птаха випущеного не можеш скоро  спіймати ні слова, що 
з уст вилетіло, повернути не можеш.
Не сип бісер перед свиньми.
Коли вчиш, то вчи прикладом (ділом), а не словом.
Ні в риб голосу, ні в непокараних добрих справ не шукай.
Ні хворого не може вилікувати  золоте ліжко, ні бездумному 
(дурному) не на користь слава і багатство.
Краще двічі послухати, аніж раз сказати.
Той, хто копає яму під ближнім своїм — упаде в неї сам.


Афоризми подаються за книгою: Златоструй // Древняя Русь Х—ХIII веков.—
М.: Молодая гвардия, 1890.
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Ліпше мале майно, добуте правдою, аніж неправедне велике
багатство.
Краще овочева страва, запропонована з любов’ю й прихильністю, ніж телятина — з ворожістю.
Не поминай старого друга, адже новий не буде схожим на нього.
Золото вогнем випробовується, а друг — життєвими напастями.
У друзі вибирай не того, хто  люб’язний з тобою, хто  з тобою
погоджується, а суворого порадника, який користь для тебе шукає й противиться твоїм необдуманим словам.
Всім догоджати — зло.
Не варто доручати чужих тому, хто втік від своїх.

Урок № 7
Біблія. Легенди про  створення світу, про перших людей та інші.
Мета:
допомогти учням з’ясувати  ідейно-художні
особливості та значення біблійних легенд; розвивати навички виразного  читання, аналізу 
релігійно-філософських творів, висловлення
власних міркувань; виховувати повагу до  загальнолюдських цінностей, прагнення жити 
відповідно до них.
Обладнання:
Біблія у різних виданнях, ілюстрації до неї.
Теорія літератури: легенда, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Близько двох тисячоліть любов до Бога була неодмінною умовою життя більшості українців. І підтримувала віру в  Господа
«Книга книг» — Біблія. У ній і дуже освічені, і прості люди знаходили відповідь на всі життєві питання. Разом із тим Біблія —
чи не найперший зразок літератури світу, з якого митці — письменники, художники, музиканти, скульптори  — черпали  своє
натхнення, використовуючи  біблійні образи, сюжети, мотиви,
навіть художні прийоми й засоби.
Біблією захоплювалися, її вивчало  багато вчених зі світовим
іменем — фізики, хіміки, природознавці тощо.
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Українською мовою Книгу  книг перекладали найвідоміші
письменники  та вчені — Пантелеймон  Куліш, Іван  Пулюй, Іван 
Нечуй-Левицький, Іван Огієнко та ін.
Тож долучимося й ми до цього вічного невичерпного джерела
мудрості!
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Розповідь «ланцюжком» за планом про українську середньовічну літературу X–XV століть.
2. «Аукціон» цікавих фактів, повідомлень з давньої літератури —
оригінальної та перекладної.
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Біблія, або  Святе Письмо  складається зі Старого  і Нового 
Заповітів  та збірки  літературних пам’яток (Книга Буття, Книга
Псалмів, Пісня пісень) — усього  50 окремих книг. Це один  із
найдавніших творів світу, написання якого тривало з XII ст. до н.
е. до II ст. н. е.; у ньому зібрано мудрі проповіді, повчання, проро
цтва (які, до речі, здійснюються), міфи, історичні хроніки, легенди й перекази. За легендою, Святе Письмо започаткував Мойсей,
а закінчили його Христові апостоли (учні).
У Старому  Заповіті вміщені легенди про  створення світу,
перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Вавилонську вежу,
Мойсея.
У Новому Заповіті докладно йдеться про життя Ісуса Христа,
його вчення, вчинені ним чудеса, його  мученицьку  смерть, воскресіння та вічне життя. Картину  страшного  суду подає остання
книга Святого Письма — «Апокаліпсис».
Зазвичай, прості люди читали не саму Біблію, а біблійні книги  — Псалтир (молитви), Євангелії  (про  Ісуса Христа), Апостол
(про  його учнів). Євангелій було  чотири  — від  святих апостолів 
Матвія, Марка, Луки та Іоанна.
Немає, мабуть, жодного великого письменника, який хоч раз
не звернувся б до змісту Біблії. Образи Святого Письма надихали 
Байрона, Данте, Шекспіра, Пушкіна, Шевченка, Лесю Українку,
Франка, Куліша та багатьох інших митців. Із цього можна зроби52

ти висновок, що Біблія мала і має колосальний вплив на розвиток
мистецтва, всього духовного життя українського народу.
2. Виразне читання біблійних легенд.
(Учні виразно  читають  біблійні легенди про  створення світу,
перших людей Адама і Єву, потоп на землі, Мойсея.)
3. Словникова робота.
4.	Обмін враженнями, евристична бесіда, виконання завдань
пошуково-дослідницького характеру.
— Біблійні легенди ви вже, напевне, чули, знали раніше. Що 
нового відкрилося для вас при прочитанні? Що вас вразило, здивувало?
— Яке, на ваш погляд, ключове слово в біблійній легенді про 
створення світу? (Добро (воно є).)
— Які твори перекладної літератури, побудовані на легенді про 
створення світу, тлумачать та роз’яснюють її? («Шестидневи».)
— Які гріхи людей засуджуються в біблійних легендах? (Гор
диня, пияцтво, блуд, ідолопоклонництво, непослух та ін.)
— Знайдіть у прочитаних текстах і випишіть вирази, які б ви 
віднесли до крилатих, афоризмів чи сентенцій (на зразок «створити за образом і подобою своєю»).
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання і запитання до учнів.
 Викресліть «третє зайве»:
П. Куліш
І. Пулюй
І. Нечуй-Левицький
(П. Куліш та І. Нечуй-Левицький — письменники, І. Пулюй —
вчений-фізик.)
— Що об’єднує цих людей? (Переклад  Біблії українською
мовою.)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть фразу:
«Я вважаю, що Біблія — …»
«Мені здається, я по-новому …»
«Кожна освічена людина повинна …»
«Моральні цінності, закладені в Біблії, …»
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VII.	Домашнє завдання

Вміти розповідати про Біблію, виразно читати, переказувати,
коментувати біблійні легенди; вивчити напам’ять молитву «Отче
наш»; підготувати повідомлення про інші біблійні легенди.

Урок № 8
Біблійні притчі. Десять заповідей.
допомогти учням осмислити  ідейно-художній зміст, загальнолюдську  цінність  біблійних притч, десяти Божих заповідей; розвивати 
навички  змістовного переказу, коментування
та аналізу  епічних творів; виховувати повагу 
до  святинь  людства, усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття.
Обладнання:
різні видання Біблії, ілюстрації до притч (репродукції картин Рембрандта, Сальвадора Роза,
Шевченка та ін.), словник літературознавчих
термінів.
Теорія літератури: притча.
Тема.
Мета:

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Доктор філологічних наук, сучасний літературознавець  Те
тяна Бовсунівська пише в одній зі своїх праць: «Можна прочитати весь  Старий Заповіт від палітурки до палітурки  і не
знайти  там жодної  формальної дефініції; предмет з’ясовується
не через визначення, а через уподібнення за принципом притчі». Освячена тисячоліттями  традиція побудови висловів продовжена і в  Євангеліях: “Царство небесне подібне до  того-то 
і того-то” і жодного  разу  ми не зустрічаємо: “Царство небесне
є те-то  і те-то”». Оцей принцип  алегорії, недомовленості, аналогій примушує тисячі вчених, митців  замислюватися над 
загадками наймудрішої  Книги  книг — Святого  Письма. І саме
це допомагає людині бачити в  біблійних оповідях щось  близьке собі, якусь підказку в  складних життєвих ситуаціях. Тому 
зміст притч і Божих заповідей стане предметом обговорення на
сьогоднішньому уроці.
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II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Робота в парах.
(Учні розповідають один одному  молитву  «Отче наш» напа
м’ять.)
2.	Розповідь про Біблію, переказ основних біблійних легенд.
3. Повідомлення-переказ інших біблійних легенд.
(Учні можуть, наприклад, переказати  легенди про  Каїна та
Авеля, потоп, історію Йосипа та ін.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Слово вчителя.
Мойсей, біблійний пророк, визволив давніх євреїв  з єгипетського полону. Після низки  чудес він вивів  єврейський народ 
з Єгипту  і через 40 років  блукань по  Синайській пустелі привів 
до «Землі обітованої (обіцяної)» — Ханаану (тепер — Палестина).
У кінці подорожі Мойсей одержав від  Бога на кам’яних скрижалях (плитах) десять заповідей, що їх повинні були дотримуватися
люди, щоб мати  життя вічне, потрапити до  раю. Пройшли  тисячоліття, а нічого мудрішого, раціонального людство так і не вигадало. Навіть комуністи, жорсткі противники релігії, у радянську 
добу використали деякі з десяти  заповідей у  своєму  «Кодексі
будівника комунізму».
2. Виразне читання десяти Божих заповідей.
3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
4. Евристична бесіда.
— Які із заповідей ви віднесли б (за призначенням) віруючим,
а які — всім людям?
— Які із заповідей ви вважаєте суто необхідними для люд
ського суспільства, найважливішими? Чому саме?
— Чи дотримуються цих заповідей у вашій родині, чи  говорять вам про них ваші батьки, дідусі, бабусі?
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5.	Робота з літературознавчим словником.
(Учні роблять записи до словничків.)
Притча — повчальне алегоричне оповідання про  людське
життя з яскраво висловленою мораллю. Сюжет у притчі наявний,
але він цілком підкорений моралізуючій частині твору, часто служить розгорнутою алегорією.
Для притчі характерна можливість різнотлумачення та різноманітного  застосування. Зв’язок притчі з епохою й конкретними 
обставинами лише опосередкований.
6. Евристична бесіда.
— З якими притчами ви вже знайомі з попередніх класів?
(«Казка про яян» Еми Андієвської, «Планетник» Б. Харчука.)
— Які моральні настанови даються в цих притчах? (Потрібно 
чути й поважати не тільки себе, а й інших, уміти жити в суспіль
стві; людина нерозривно пов’язана з природою, треба вміти «читати» її «знаки», вміти мріяти й любити людей.)
7. Виразне читання «Притчі про блудного сина».
8.	Демонстрування ілюстрацій; словникова робота.
9. Евристична бесіда.
— Яке враження справила на вас притча? Чому саме?
— Чи згодні ви з її мораллю? Свою думку обґрунтуйте.
10.	Коментар учителя.
У творах художньої  літератури  мотив повернення блудного 
сина нерідко набуває філософського змісту і трактується як повернення людської душі до предковічних істин, витоків. Прикладом
такого переосмислення може служити вірш Івана Драча «Матері
від блудного сина».
11. Виразне читання «Притчі про сіяча».
12. Словникова робота, обмін враженнями.
13. Евристична бесіда.
— З яких двох виразних частин складається притча? (Сюжет
(фабула) і мораль.)
— З якими  моральними настановами  сучасності можна співвіднести  мораль  цієї притчі? (Про  «добрий ґрунт», його необхідність для навчання, виховання.)
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V.	Закріплення знань, умінь та навичок

	Інтерактивна вправа «Гронування».
 Визначте риси християнської моралі.
Риси християнської моралі

правда

чесність

патріотизм

скромність

любов до ближнього

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я думаю, що євангельські притчі в нашому житті…»
«Десять Божих заповідей для мене…»
«Раніше я не замислювався (замислювалася)…»
VII.	Домашнє завдання

Виразно  читати, переказувати  й аналізувати притчі; вивчити 
десять  заповідей напам’ять; підготувати повідомлення про  інші
притчі (за бажанням).

Урок № 9
Оригінальна література княжої  Руси-України.
Літописи як історико-художні твори. «Повість 
минулих літ».
Мета:
допомогти учням усвідомити  ідейно-художнє багатство  та значення давньоукраїнської 
оригінальної  літератури; розвивати навички 
вибіркового читання, аналізу творів давньої літератури, образне та логічне мислення; виховувати допитливість, повагу до духовних надбань 
наших предків, загальнолюдських цінностей.
Обладнання:
різні видання літописів, ілюстрації до них,
фото-, відеоматеріали про  Києво-Печерську 
лавру, словник літературознавчих термінів.
Теорія літератури: літописи.
Тема.
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Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Щороку 9 листопада (28 жовтня за старим стилем) в українських церквах відбувається відправа пам’яті преподобного Несторалітописця Печерського. Під  час служби  співають: «Дивні часи 
й роки  Церкви, життя й чесноти давніх отців  ти для нас описав 
і послідовником їх був  ти, славний Несторе! Вихваляємо  тебе
серед отців, співаючи  — благословенний Бог отців наших!» Хто 
такий Нестор, за що його так вихваляють, що таке літописи і яке
їхнє значення для розвитку української художньої літератури,—
дізнаємося на уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Робота в парах.
(Учні розповідають одне одному напам’ять десять  Божих заповідей.)
2. Переказ та аналіз притч.
3. Повідомлення-переказ інших біблійних притч із власними коментарями.
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
З прийняттям християнства в  Київській Русі храми  та монастирі стали  головними осередками  розвитку освіти, науки,
мистецтва. Найбільшим культурним центром у  той час стала
Києво-Печерська лавра.
2. «Заочна екскурсія» до Києво-Печерської лаври.
(Учитель демонструє учням фото-, відеоматеріали, ілюстрації,  
що стосуються Києво-Печерської лаври.)
3.	Робота зі словником літературознавчих термінів.
(Учні роблять запис до словничків.)
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Літопис — найдавніший вид  історико-мемуарної прози, що 
являв  собою розташовані в  хронологічному порядку  коротенькі
замітки  й докладні оповідання («Сказання») про  історичні події.
Автори літописів — літописці — розповідали про ті історичні
факти, свідками або учасниками яких вони були самі або про які
дізналися з інших джерел, зокрема з усних народних переказів.
Записи окремих літописців  групували  й упорядковували пізніші
літописці, які створювали  з них збірники  літописів  — зводи, що 
були вже систематично викладеною історією.
На Русі початок літописання припадає приблизно на X ст.
Широко відомі літописні зводи «Повість минулих літ», ГалицькоВолинський та ін. Значний інтерес становлять  також козацькостаршинські літописи XVII–XVIII ст.
4. Слово вчителя.
Літописець  Печерський Нестор, якого визначають  автором
однієї  з редакцій «Повісті минулих літ», народився близько  середини  XI ст. (помер 28 жовтня (9 листопада за новим стилем)
1114 року). У сімнадцять  років  Нестор прийшов до  Печерського 
м онастиря, коли  ігуменом там був преподобний Теодосій
(Феодосій). Виконував  різні обов’язки, вчився в печерських подвижників  тілесної  і духовної  чистоти, глибокого  смирення, цілковитого послуху, дотримання посту, а також вивчав  мови  —
слов’янську, грецьку, чеську  й інші, які знадобилися йому при 
написанні літопису, адже він  користувався літературними джерелами  різних народів. Крім літопису, Нестор створив  «Чтеніє
о  житії  і погубленії  Бориса і Гліба», «Житіє преподобного отця
нашого  Теодосія, ігумена Печерського  монастиря», кілька оповідань, які ввійшли до  «Києво-Печерського патерика». Великий
князь  київський Святополк Ізяславич (1093–1113), на замовлення якого  Нестор писав  «Повість  минулих літ», вперше дозволив 
книжнику користуватися княжим архівом з державними договорами та іншими документами, бібліотекою.
У високому поетичному  стилі Нестор пише про  Теодосія, що 
заснував  Печерський монастир (існує й інша версія, за якою початок Печерському (Печерному) монастиреві поклав Іларіон, продовжив Антоній Любецький).
5. Виразне читання уривка із «Житія».
І тоді цей великий Теодосій знайшов місце чисте недалеко від 
печери і зрозумів, що тут можна воздвигнути монастир, із благодаттю Божою, зміцнившись вірою та упованням і сповнившись 
Духом Святим, почав  готуватися заселити  місце те. І з Божою
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допомогою за короткий час збудував церкву на тому ж місці в ім’я
святої та преславної Богородиці й пріснодіви Марії, і, обговоривши, збудував  келій багато, і тоді переселився з печери  з братією
на місце те року 6576 (1062).
І відтоді Божою благодаттю піднеслося місце те, і був  монастир славний, і до цього часу він існує, і називається Печерським,
поставлений святим отцем нашим Теодосієм.
6. «Мовна розминка».
Учитель 1–2 рази проказує повну назву «Повісті минулих літ»,
учні повторюють. Виграв  той, хто вимовив назву  без помилок.
«Се повєсті времєнних лєт, откуда єсть пошла Руская зємля,
кто в  Кієвє нача пєрвєє княжиті, і откуда Руская зємля стала
єсть».
7. Виразне читання уривків з «Повісті минулих літ» в переказі
В. Близнеця.
(Про  заснування Києва, про початок великого  будівництва
у Києві, про похвалу книгам та ін.)
8.	Обмін враженнями щодо прочитаного.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

	Робота з таблицею.
 Заповніть  таблицю ознак, за якими  літописи  можна віднести 
до наукових історичних та художніх творів.
Ознаки наукових творів

Ознаки художніх творів

Стислість, конспективність викладу 
Наявність легенд, вигадки;
подій; датування; обмеженість художніх пісень, казок; використання
засобів у записах про історичні події
художніх засобів
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть фразу:
«За допомогою літопису ми…»
«Мені запам’яталося…»
«Новим для мене було те, що…»
VII.	Домашнє завдання

Знати відомості про «Повість минулих літ» і його автора, вміти переказувати, аналізувати фрагменти літопису.
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Урок № 10
Києво-Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури. Оповідання про Прохора чорноризця.
Мета:
ознайомити учнів  із пам’яткою житійної  літератури, допомогти усвідомити прихований
зміст, моральні настанови оповідання про 
Прохора чорноризця; розвивати навички ви
біркового  читання, аналізу  творів давньої  літератури, образне та логічне мислення, вміння
висловлювати власну думку  щодо прочитаного; виховувати почуття поваги до  історичного 
минулого нашого народу, прагнення до праведного життя.
Обладнання:
видання патерика, ілюстрації до нього.
Теорія літератури: патерик, житіє, вставне оповідання.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
У давнину люди зачитувалися «житіями» святих і мучеників,
праведних людей, ставили їх собі за взірець. І хоч пройшло вже
багато часу, ставлення людей до таких понять, як правда, праця,
терпіння, любов, не змінилося. Їх, як і тисячоліття тому, вважають рисами, гідними справжньої людини. Думаю, що знайомство 
зі зразками  житійної  літератури  збагатить нас новими думками 
та враженнями.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. «Мовна розминка»
(Див. урок № 9.)
2.	Розповідь про «Повість минулих літ» та її автора.
3. Переказ опрацьованих уривків літопису.
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4.	Інтерактивна вправа «Гронування».
 Визначте провідні думки літопису «Повість минулих літ».
Провідні думки літопису «Повість минулих літ»
засудження
міжусобиць,
чвар

схвалення патріотизму руських князів

захоплення народною
мудрістю, багатством
та миролюбністю наших предків

похвала
книжному вченню

ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
«Києво-Печерський патерик» — це збірник оповідань про 
заснування Печерського  монастиря та про  його перших діячів.
(Патерик — від  слова «патер» — латинське «батько».) У цьому 
творі поєдналися дохристиянські, язичеські вірування з християнськими; вміщені відомості про економічні, соціальні й культурні відносини в Київській Русі; описане життя перших печерських
монахів. Формування збірника завершилося в XV ст. Існує кілька
його редакцій. Перше друковане видання побачило світ 1661 року 
за ініціативою Інокентія Гізеля.
2. Виразне читання уривків з «Києво-Печерського патерика»,
оповідання про Прохора чорноризця.
3. Словникова робота за питаннями учнів.
4.	Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда,
виконання завдань пошуково-дослідницького характеру:
— Якими  рисами наділений чернець  Прохор? (Аскетизмом,
працьовитістю, чесністю, глибокою вірою, любов’ю до  Бога й до 
людей.)
— Що в оповіданні є легендарним, а що реальним?
Легендарне

Реальне

Перетворення лободи  Чвари князів, голод, наради половців; нечесна хліб, попелу на сіль  ність людей; жорстокість і корисливість Свяі навпаки
тополка

— Випишіть  фрази  з оповідання, які можна назвати  сентен
ціями, афоризмами. («Суд  без милості тому, хто  сам не творить 
милості», «Ввечері приходить плач, а на ранок торжество», «За
здрісність не вміє віддавати перевагу  корисному  супроти  шкід
ливого» та ін.)
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V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Складання «логічного ланцюжка».
 Складіть  «логічний ланцюжок», використовуючи наведені
слова.
лобода
сіль
чудо
хліб
попіл
князь
чернець
князь
праведник
(Чернець  Прохор робив  із лободи  справжній хліб. Князь 
хотів  розбагатіти  за рахунок того, що  чернець перетворював 
попіл на сіль. Під впливом чуда, створеного  ченцем, князь  став 
праведником.)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я хотів би (хотіла б)…»
«Мене вразила думка з оповідання про  Прохора чорноризця
про те, що…»
«Знайомство з прадавньою української літературою дає нам…»
VII.	Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника про «Києво-Печерський патерик», вміти переказувати й аналізувати оповідання про Прохора
чорноризця; підготувати повідомлення про братства, академії.

Урок № 11
Тема.
Мета:

Українська література ренесансу і бароко. І. Ви
шенський.
ознайомити учнів  з українською літературою
ренесансу  та бароко, постаттю письменникаполеміста І. Вишенського; розвивати навички 
визначення літературно-мистецьких стилів  та
їхніх ознак, вміння самостійно працювати з додатковою літературою, сприймати  інформацію
на слух, відбирати  головне й складати  цілісне
уявлення про  літературні явища; виховувати 
почуття патріотизму, толерантність, прагнення до знань.
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факсимільні видання перших друкованих книг
чи їх фото; фото-, відеоматеріали про Острозьку,
Києво-Могилянську академію; словник літературознавчих термінів.
Теорія літератури: ренесанс, бароко.
Обладнання:

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Нові часи вимагають нових пісень. Могутня європейська
держава Київська Русь, розпавшись на окремі дрібні князів
ства, потопала в  кривавих міжусобицях та чварах. Монголотатарська орда скористалася цим і на цілих два століття перетворила наш край на руїну, пустелю. Відповідно  були  майже
повністю знищені й надбання культури, літератури. І тільки 
в кінці XVI — на початку XVII ст. намітилося перше українське
відродження, яке характеризувалося загостреним відчуттям національної самобутності, спогадами про золоту княжу добу, відновленням високої  культури, освіти, книгописання, активними 
зв’язками  з європейською культурою. Ось про  цей складний,
суперечливий і разом із тим цікавий час, який ще називають 
«вранішньою зорею» української  літератури, й поговоримо  ми 
на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Клоуз-тести.
 Продовжіть речення.
1) «Києво-Печерський патерик» — це…
2) У «Патерику» йдеться про…
3) Із цим твором ми знайомимося як із художнім, а не науково-історичним тому, що…
4) Прохор чорноризець відзначався тим, що…
5) Своїми  чудесами, праведним життям Прохор вплинув навіть на…
6) Оповідання про Прохора чорноризця вчить…
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2. Завдання учням.
 Поєднайте вирази з оповідання про Прохора чорноризця з ви
значенням художніх засобів.
гірким, мов полин

звертання

світлим, чистим, солодким

метафора

суд без милості тому, хто сам не творить милості

інверсія

були чвари, голод сильний

порівняння

гіркоту на солодкість
радість після печалі

повтори

ані сіл, ані житниць

епітети

Душе! Прохоре!

антитеза

пішла слава
огорнув смуток

афоризм

ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота зі словником літературознавчих термінів.
(Учні роблять записи в словнички.)
Ренесанс, або  Відродження — це історичний період  розвитку  країн  Європи в  XV–XVI ст., коли відбувався перехід від 
Середньовіччя до Нового часу — великих географічних відкриттів,
створення мануфактур, початку друкарства, формування національних держав. Пропагуються гуманізм, інтерес до  фольклору,
національної  мови, античності. В Україні збільшується кількість 
пам’яток оригінальної  літератури, розвивається полемічна література, найяскравішим представником якої  є Іван  Вишенський.
2.	Робота з повторення вивченого матеріалу.
(Учні пригадують відомості про І. Вишенського з поеми І. Фран
ка, що вивчалася у 8-му класі.)
3. Зачитування творів І. Вишенського.
(«Послання до єпископів» та ін.).
4.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
(Учні під  керівництвом учителя визначають  риси полемічної 
літератури за творами І. Вишенського.)
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Релігійність;
— засудження жорстокості й бездушності можновладців, їхнього нехтування приписам віри й просто людської моралі;
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— захист простих трудівників;
— пробудження національної  свідомості й людської  гідності
українців, їх прагнення до правди й волі;
— використання емоційно  забарвленої  лексики, гострих ви
словів — неологізмів, антитези та інших засобів виразності.
5. Заслуховування повідомлень учнів.
(Учні розповідають про православні братства, Острозьку  та
Києво-Могилянську  академії, першодрукарів  Святополка Фіоля,
Франциска Скорини, Івана Федорова та їхню роль у  розвитку 
української культури (використовуються підручник та додаткові
матеріали).)
6. Перегляд ілюстративних матеріалів.
7.	Робота зі словником літературознавчих термінів.
(Учні роблять записи у словнички.)
Бароко — стиль у  європейському  мистецтві, якому властива декоративна пишність, вигадливість  і мальовничість  форм,
контрастність  світла і тіні. Серед  засобів  мистецтва центральне
місце посідає метафора, порівняння, алегорії. Разом з тим стиль 
бароко  звертався до  живої деталі, чуттєвої  конкретності та до 
індивідуалізації.
8. Складання опорного конспекту «Жанри бароко».
Жанри бароко
— Полемічна література (твори І. Вишенського).
— «Низькі» комедійно-гумористичні жанри  (шкільна драма,
«різдвяні» й «великодні» вірші-травестії).
— «Середні» й «вищі» жанри  — риторична проза (Клірик
Острозький, Мелетій Смотрицький, Кирило  Транквіліон-Став
ровецький).
— Епіграмна поезія (Лазар Баранович, Климентій Зиновіїв,
Іван Величковський).
— Ораторська проза (проповіді Івана Галятовського, Дмитра
Туптала, Стефана Дворського).
— Емблематична література (Григорій Сковорода в прозових
діалогах унаочнював абстрактні поняття та ідеї).
— Історико-мемуарна проза (деяка «театральність», риторичність опису в «Літописі» Самійла Величка, «Історії русів»).
— Пісенна барокова лірика («етикетна» панегірична поезія
на честь титулованих осіб, світська лірика (елегія, пісня)).
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9.	Коментар-підсумок учителя.
Як бачимо, досить складна й насичена подіями епоха ренесансу й бароко сприяли розвитку оригінальної української літератури: з’явилися нові жанри, теми  й мотиви, художньо-виражальні
засоби. Літературні твори в  стилі бароко  мали  сильне релігійне
забарвлення. Їх творці прагнули  справити враження, зворушити 
й схвилювати, часто навіть за рахунок чудернацького, незвичайного в змісті й навіть формі («фігурні вірші»).
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Знайдіть спільне.
«Буквар»

«Апостол»
?

«Біблія»

	Відповідь: перші друковані
книги в Україні.
С. Фіоль

Ф. Скорина
?

І. Федоров

Відповідь: першодрукарі.
Галина
Гулавичівна

?

Петро Сагайдачний

Петро
Могила

	Відповідь: меценати, що 
сприяли розвитку освіти,
навчальних закладів.

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Мене вразило…»
«Я зрозумів (зрозуміла), що…»
«Література ренесансу й бароко цікава тим, що…»
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VII.	Домашнє завдання

Опрацювати  тему  за підручником, скласти план; підібрати 
цікаві факти з історії та культури, літератури; вміти розповідати 
про Івана Вишенського та його твори.

Урок № 12
Історично-мемуарна проза. Козацькі літописи.
«Історія русів».
Мета:
ознайомити учнів зі змістом, жанрами та ідейно-художніми особливостями  історично-мемуарної прози; розвивати навички  аналізу  та
узагальнення навчального  матеріалу, вміння
використовувати  міжпредметні зв’язки; виховувати повагу до історичного минулого нашого 
народу, почуття патріотизму.
Обладнання:
різні видання козацьких літописів, відповідні
розділи історії України, ілюстрації до них.
Теорія літератури: літопис, анонім.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Козаччина, Хмельниччина… Чи не найгероїчніша, найславніша доба в  історії українського народу! До нас дійшли не лише
документи цієї доби, а й літописи, які представляють події очима
очевидців, оспівують  козацькі подвиги, невдачі, думи  та сподівання. Дивом зберігся й анонімний твір «Історія русів», який
називають  «вічною книгою незалежності українського народу».
Думаю, що на сьогоднішньому уроці козацькі часи  стануть для
вас ближчими  й зрозумілішими  завдяки  художнім свідченням
давніх письменників — Самовидця, Грабянки і Величка.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Розповідь про добу ренесансу та бароко.
(Учні розповідають за планом «ланцюжком».)
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2. Характеристика письменника-полеміста І. Вишенського та
його творів.
3. Повідомлення учнів.
(Учні розповідають про  самостійно  знайдені цікаві факти 
щодо української літератури цього періоду, історичні обставини.)
4. Складання «асоціативного куща».
 Складіть  «асоціативний кущ» із ключовим словом «бароко»
(риси, особистості).
Б — барвистість, багатоманітність стилів
А — авантюрність
Р — релігійність, рухливість
О — образність мови
К — культ «сильної та вищої людини» для служби Богу
О — оригінальність форми
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Козацька доба в історії України та Європи до цього часу дивує
не лише вчених-дослідників, а й усіх, хто про неї знає. Саме в  цей
період  закладалися основи демократичного  ладу. З козаками 
намагалися подружитися королі й царі, вони наймали їх у  свої 
війська, для виконання особливих доручень. Є версія, за якою
прототипами  трьох мушкетерів  були  саме запоріжці. Тим паче
нам буде цікаво доторкнутися до власної  творчості козацьких
письменників-самовидців. До  речі, іноземні мандрівники  залишили  спогади, описи  України, в  яких дивувалися, що в нашому 
краї так багато грамотних людей, навіть серед жінок і дітей, а козаки знали аж по кілька мов.
2. Самостійне (або колективне) складання таблиці.
Відомості про козацькі літописи
Характеристика
твору
Часові
межі
літопису

«Літопис
Самовидця»
Вступ до події 
1648 р. Докладно 
про 1648–1702 рр.
Стислий огляд 
1703–1784 рр.
1663 р. — опис Чорної ради під Ніжином

«Літопис Григорія «Літопис Самійла
Грабянки»
Величка»
Історія козацтва
з часу його виникнення до 1709 р.
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1648–1700 рр.
(4 томи)

Закінчення таблиці
Характеристика
твору

«Літопис
Самовидця»

«Літопис Григорія «Літопис Самійла
Грабянки»
Величка»

Автор

Анонім
серед імовірних —
релігійний діяч Роман Ракушка-Романовський

Гадяцький полковник (м. Гадяч Полтавської обл.)
(рік народження
невідомий — 1738)

Закінчив КиєвоМогилянську академію, знав 
6 мов, людина енциклопедичних
знань

Теми

Ніжинська Чорна
рада

Життя, перемоги 
Б. Хмельницького

Гетьманськостаршинські усобиці; наслідки 
набігів татар та
інших ворогів;
Б. Хмельницький; І. Сірко

Мотиви,
ідеї

Гостра критика роз- Уславлення
Україну треба рябрату серед козаків гетьмана Б. Хмель- тувати
ницького

Художні
особливості,
будова

Емоційний виклад

Наведення текстів  Деяка ідеалізація
документів, актів, постаті Б. Хмельдоговорів із вклю- ницького
ченням віршів, панегіриків

3. Виразне читання уривків із літописів.
4. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями
щодо прочитаного.
5. Слово вчителя.
«Хто  читав  цю “Історію”, той на все життя залишиться під 
впливом блискучого, вібруючого стилю автора “Історії”, такого чужого травоїдно-народолюбному темпераментові нашого XIX віку;
той не може не подивляти внутрішнього горіння, з яким писалася
та, така “біблійна” книга; той, не може не поставитися з респектом до  гарячо-пульсуючого патріотизму  “Історії”, органічного,
беззастережного, самодовліючого, яким він  був на Україні, заки 
злетіла на неї  сарана “вселюдських ідеологій”»,— так писав про 
анонімний твір «Історію русів» Дмитро Донцов.
Відомо  кілька списків  «Історії  русів». Систематизував їх
і видав  О. Бодянський, вчений родом із Полтавщини, професор
Московського університету.
Вихід  «Історії  русів» з друку  був  закономірним та історично  зумовленим — в  епоху  занепаду національної  свідомості
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треба було нагадати українцям про їхні історичні корені, героїчні діяння, розповісти  сучасникам, що їхні пращури-козаки 
прагнули  звільнитися від  «рабства і презренія», які тяжіють 
над поневоленим українським народом, і повернутися «во 
первую степень  свобод» старої  України; що вони  боролися за
те, аби  «не бути  рабами неключними  і скотом несмисленним»,
яким, на думку  автора «Історії  русів», завжди  є позбавлена
своєї влади нація. Українці мали  зупинити  масовий відплив 
своєї  інтелектуальної  сили в  чужу  культуру. Як ніколи, ці ідеї 
дуже актуальні нині, у  XXI столітті.
6. Виразне читання уривків з «Історії русів».
7. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями
щодо прочитаного.
8. Евристична бесіда.
— Про кого з видатних діячів ідеться у творі? (Б. Хмельницько
го та І. Мазепу.)
— Що  є ідейним центром, кульмінацією твору? (Промова
гетьмана Полуботка.)
— Що вам відомо про  таємницю гетьмана Павла Полуботка?
(Ніби він передав кілька бочок золота в англійський банк і заповідав  багатство незалежній Україні, але код  банківського  рахунку 
загубився.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Складання кросворда.
 Складіть питання до  кросворда, виходячи  з матеріалів  теми;  
ключове слово  — прізвище центральної постатті козацьких
літописів та «Історії русів».

В
К И Є В О - М О Г И Л Я
Ч
Ч
У С О
Г
Г Р А Б
С А М
Б Р Ю Х О В Е Ц Ь

Н
О
О
Б
Е
Я
О
К

С
Р
Т
И
Т
Н
В
И

71

Х
М
Е
Л
Ь
Н
И
Ц
Ь
К
И
Й

А
Л
І
К
А
Р
І
М
А
Д

З Е П А
И Ч К О
Т О П И С И
А
А К А Д Е М І Я
Р А Д А
И Т О М Н И К
А Н
Е Ц Ь

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я пишаюся, що…»
«Козацькі літописи…»
Для мене новим було …»
VII.	Домашнє завдання

Опрацювати  тему, підготуватися до  тематичної  контрольної 
роботи.

Урок № 13
Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна
народна творчість, Давня українська література. Проза».
Мета:
узагальнити  знання учнів  за вивченими  темами, виявити  рівень  знань, умінь  та навичок
з метою корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння висловлювати 
власні судження, аргументувати їх; виховувати повагу до  історичного  минулого  свого на
роду.
Обладнання:
тестові завдання у двох варіантах.
Теорія літератури: аналіз художнього  твору, контекст, естетика,
народна пісня, балада, притча, літопис, ренесанс, бароко, орнаменталізм, монументалізм.
Тема.

Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Основний зміст роботи

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


Учитель  також може використовувати видання: В. В. Паращич. Українська
література. 9 клас (для українських шкіл): Комплексний зошит для контролю
знань.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
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Варіант I
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. У якому  творі вміщене оповідання про  Прохора чорно
ризця?
 А «Києво-Печерському патерику»;
Б «Історії русів»;
В «Повісті минулих літ»;
Г Біблії.
2. Іван Вишенський — це автор:
А одного з козацьких літописів;
 Б творів полемічної літератури;
В «Повісті минулих літ»;
Г «Історії русів».
3. Продовжіть речення.
Родинно-побутові пісні бувають таких видів: …
4. Ренесанс — це…
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Зробіть короткий аналіз «Притчі про сіяча».
2. За козацькими літописами та «Історією русів» охарактеризуйте гетьмана Б. Хмельницького.
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, аргументована, грамотна відповідь оцінюється
в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Напишіть твір-мініатюру «Роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу».
Б Висловіть судження про те, чи потрібна народній пісні підтримка естради.
Варіант II
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Біблію на українську мову перекладали:
 А П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький;
Б І. Франко, Т. Шевченко, Леся Українка;
В М. Рильський, І. Кочерга, О. Довженко;
Г В. Сосюра, П. Тичина, М. Куліш.
2. Осередками культури в Україні XIV–XV століть були:
А монастирі;
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 Б братства;
В бібліотеки;
Г школи.
3. Продовжіть речення.
Балади бувають таких видів: …
4. Напишіть визначення бароко.
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Зробіть короткий аналіз «Притчі про блудного сина».
2. Схарактеризуйте Прохора чорноризця на основі оповідання про нього.
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, аргументована, грамотна відповідь оцінюється
в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Напишіть  твір-мініатюру  «Погляд  сучасника (або  мій по
гляд) на трагічні сторінки давноминулої  історії  рідного 
народу». (За козацькими літописами та «Історією русів».)
Б Висловіть своє судження про те, чи хотіли б ви, щоб ваше
майбутнє весілля відбувалося за народними  традиціями 
й на основі народної моралі.

Урок № 14
Поезія давньої української  літератури. Іван 
Величковський. Фігурні (курйозні) вірші.
Мета:
ознайомити учнів  із давньою українською
поезією, її  темами, мотивами, пошуками ори
гінальної  форми; допомогти усвідомити  ідейно-художні особливості фігурних віршів; розвивати навички вдумливого  читання, аналізу 
ліричних творів, уміння висловлювати власні
думки  щодо прочитаного; виховувати повагу до духовних цінностей народу, естетичний
смак.
Обладнання:
видання курйозних віршів  різних авторів  (Гі
йом Аполлінер), видання творів  І. Величков
ського  (у  збірках), аудіозаписи пісні «Їхав  козак за Дунай».
Теорія літератури: фігурний (курйозний) вірш, художні засоби.
Тема.
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Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

	Аналіз контрольних робіт.
II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
Дивно, але потреба писати вірші виникла в  багатьох давніх
народів  і на Заході, і на Сході. Подекуди, наприклад у  Японії,
в Китаї, це вводилося в ранг обов’язкових умінь державних службовців, було всезагальним захопленням. Що стосується України,
то в  братських школах та колегіумах одним із найважливіших
предметів була піїтика (теорія та практика віршування). Студенти 
духовних шкіл — «мандрівні дяки», «спудеї» — навіть  заробляли  собі на прожиток, складаючи  різдвяні вірші та виконуючи їх
у мандрах. У навчальних закладах писали здебільшого похвальні
вірші, а за їх межами  — сатирично-гумористичні, тому останні
найчастіше були анонімними.
Про ідейно-художні шукання поетів доби бароко ми й поговоримо на сьогоднішньому уроці.
IІІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Давня українська поезія XVI–XVIII століть представлена багатьма іменами.
Поети найдавніших часів  — Климентій Зіновіїв, Касіян 
Сакович, Лазар Баранович, Симеон  Полоцький, Кирило  Транк
віліон-Ставровецький, Іван Величковський та ін. Серед них дехто 
писав  латиною чи польською мовою. Та й тогочасна українська
мова не була схожою на сучасну, тому і її для нас доводиться пере
кладати.
Як ми пам’ятаємо, завданням літератури  бароко  (а саме цей
стиль  характерний для перших оригінальних власне художніх
творів української  літератури) було вразити  читача, здивувати,
підкорити своїй ідеї — якщо не змістом, то формою. Так виникли 
фігурні (курйозні) вірші. І найбільше в цьому жанрі уславився Іван 
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Величковський. Про нього  ми  знаємо  зовсім небагато. Невідома
навіть дата народження, помер митець  1701 року. Працював 
у Чернігівській друкарні Лазаря Барановича, потім отримав посаду пресвітера (священика) Успенської  церкви в Полтаві. Він 
— автор збірок «Млеко» та «Зеґар з полузеґарком» (зеґар — годинник), у  яких уміщено панегірики, епіграми, курйозні та ліричні вірші релігійного і світського змісту; перекладач, теоретик
фігурного віршування.
Відомий сучасний літературознавець, письменник В. Шевчук
відзначав: «Іван Величковський належав до тих митців українського  бароко, які не шукали нового  змісту, розширюючи  його  чи 
подаючи під своїм кутом зору. Він добирав традиційні теми і мав 
консервативне розуміння канонів високої поезії. Зате велику 
увагу віддавав  формі, виявляючи  тут немалу  майстерність  та винахідливість, складаючи твори коли-не-коли як ребуси, а інколи 
як поетичні конструкції».
Сам І. Величковський у «Передмові до читача» зазначив:
«Найдовав-єм теж в  штучках іноземних многії оздобнії  містернії штучки, але не на славу Божію, тілько на марнії сьогосвітнії  жарти виданії, з которих я, только  способ взявши, можив-єм
труд не ку якому, не дай Боже, тщеславію, але щегульне ку славі
Бога слави  і славної владичиці нашої  Богородиці і прісно діви 
Марії, а на оздобу отчизни нашої і утіху малоросійським сином її,
звлаща до читання охочим і любомудрим».
2. Виразне читання віршів І. Величковського.
(Учитель виразно  читає вірші І. Величковського  «Минути»,
«Лука», «Жартівливий», «Рак літеральний» та ін. (Див. Додаток
1 до уроку № 14).)
3. Словникова робота, обмін враженнями про фігурні вірші
І. Величковського.
4. Евристична бесіда.
— Які основні цінності утверджує поет? (Любов до Бога, прагнення до праведного життя; засуджує срібролюбство, марнослав
ство.)
— Чи  справді І. Величковський приділяє більше уваги  формі поезії, а не її  змісту? (Зміст його віршів  глибокий, філософ
ський.)
— Для чого, на вашу думку, потрібні такі вірші? (Для розвитку  логічного  мислення, мовної вправності; це розвага — їх треба
розгадувати як головоломку, шараду.)
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5. Слово вчителя.
Світової  слави  зажив вірш «Їхав  козак за Дунай», який став 
народною піснею. Його  автором вважають  козака Семена Кли
мовського  з Харківщини  (рік народження невідомий — помер
1730 р.). Це яскравий зразок давньої  любовної  лірики. (Див.
Додаток 2 до уроку № 14.)
6. Виразне читання вірша-пісні «Їхав козак за Дунай», прослуховування аудіозапису.
7.	Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда.
— Який основний художній прийом лежить в основі побудови 
пісні? (Діалог прощання.)
— Які риси  споріднюють  цей твір із народною піснею? (По
стійні епітети, зменшено-пестливі слова, звертання, окличні речення.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Складіть  «психологічний портрет» І. Величковського  за його 
творами та висловлюваннями.
патріот

освічений

розумний

філософ

вигадливий

І. Величковський
глибоко 
релігійний

з поетичним
даром

не користолюбний

не славолюбний

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Незвичайним для мене було те…»
«Вважаю, що фігурні, курйозні вірші,— …»
«Інколи форма твору, на мій погляд, допомагає…»
VII.	Домашнє завдання

1. Навчитися читати  й аналізувати вірші І. Величковського;
скласти фігурний вірш (можна рядок).
. Вивчити напам’ять вірш С. Климовського, підготувати 
повідомлення, інсценівку.
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Додаток 1 до уроку № 14

***
Откуду дъет ти ся сицевая досада?
С сада.
Кто ти в садъ снъдь смертну подаде от древа?
Єва.
Кто же Єву в том прелсти, змий ли вертоградскій?
Адскій.
То съеши слезами не без вины поле;
Оле!
Отселъ вся будеши со трудом стяжати,
жати,
Отселъ тебе, чаю, смерть возмет ко гробу
обу.
То смерти уже єсте во въки предани,
Ани.
Откуду же жизнь паки начнете взымати
Мати.
Мати чаю отродит вас (от пут) Христова
Ова.
Плодом ли пречистая матере ожисте?
Исте.
Обы и нас спасл тот плод дъвыя утробы
Обы.

***
Рак лътералный єст върш, которого лътеры и вспак читаючися той же текст выражают.
Мене ради на радость Богом міру данна
Анна во дар бо имя ми обрадованна.
Анна дар и мнъ сънь мира данна.
Анна ми мати и та ми манна
Анна пита мя я мати панна.
Знай всяк, аз в небъ єсм чиста нива
А въдай там Я мати а дъва.
Знай о (нас в) небъ чистая ниво.
(О въда)й тамо мати а дъво.
Тебъ силной все небо отверзеся само
О мати великая аки лев и тамо
Аки лев и тамо о мати велика
Аки Лот о мати и тамо толика.
Лот з святых чина, ты з святъйшых лика
Марія в небъ и по смерти жива:
А въдай тамо то мати а дъьва.
Або так:
А въдай там єст се мати а дъва.
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Аще бы и под морем могл люд пребывати
И тамо въдом Ісус ім о дъво мати.
От гроба Климентіа мощно то познати.

***
Дъву красно роды ублажают тако.
Рясно плоды украшают яко ниву,
Красно роды ублажают тако дъву.
Плоды украшают якониву рясно,
Роды ублажают тако дъву красно.
Украшают яко ниву (рясно пло)ды,
Ублажают тако д(ъву красно род)ы.
Яко плоды рясно ниву у(крашают),
Тако роды красно дъву ублажают.
Ниву украшают рясно плоди яко,
Дъву ублажают красно роды тако.
Рясно яко плоды украшают ниву,
Красно тако роды ублажают дъву.
Плоды яко ниву украшают рясно,
Роды тако дъву ублажают красно.
Украшают яко рясно ниву плоды,
Ублажают тако красно дъву роды.

Остання штучка
Іисуса Христа ВЕЛИЧаймО, яКО Ввесь есть СлАдКІЙ зНаймо.
Із несОздАННа отца восіявый чисте,
ВЕЛИЧаю з МатКОю Тя, ВсеСладКІЙ Христе.
НАстрОЙ навспак цинобру. Если угадаєш,
ГоршИЙ Кто з Сих, ВОлК ЧИ ЛЕВ,—
То мене познаеш**.
Додаток 2 до уроку № 14

Пісня, що завоювала Європу
На початку  минулого  століття вчені були неймовірно  здивовані, як далеко помандрувала одна з шотландських народних пісень — вона прижилася на Україні і стала тут народною, широко 
знаною під назвою «Їхав  козак за Дунай». Але коли дослідники 
глибше проаналізували  цю загадку, то виявили  зовсім інший
факт. З’ясувалося, що «Їхав козак за Дунай» народилася-таки на
Україні, а залетіла аж до Шотландії, ставши там народною. І — не

**

З літер, набраних курсивом та жирним шрифтом, складаються ім’я і прізвище
автора.
Літери, виділені жирним шрифтом, слід читати зліва направо.
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тільки до Шотландії — вона звучала часто і французькою, і польською, і чеською, і болгарською, і угорською та іншими європейськими  мовами. А ще з’ясувалося, що в  цієї пісні є автор. Його 
ім’я — Семен  Климовський. Щоправда, деякий час дослідники 
сперечалися, чи він, бува, не вигаданий, припускаючи  створення легендарного образу  людини, якої насправді на світі не було.
Але швидко знайшлися документальні свідчення того, що Семен 
Климовський — не вигадана, а реальна особа. І вже згодом видатний український історик та збирач народної  творчості, перший
ректор Київського університету Михайло Максимович писав у передмові до книги українських народних пісень: «Сія пісня (“Їхав 
козак за Дунай”) складена козаком Семеном Климовським, якому, напевно, належить і чимало інших, що лишилося невідомим,
як і взагалі ми не знаємо творців народних пісень. Климовський
жив  близько  1724 року, написав... поему про правду  і великодушність благодійників, яка зберігалась в імператорській бібліотеці... Пісня сія переходить з одного пісенника в інший зі сторонніми наростами, які ледве чи  можна приписати  Климовському».
«Їхав козак за Дунай» справді обросла численними варіантами на
Україні, а про закордон то вже нічого й казати. При перекладі іншими мовами вона пристосовувалася до умов життя того чи того 
народу, вбираючи все те в себе, щоб шотландець, француз або чех
чули з неї відлуння своєї рідної історії. Отака надзвичайно щаслива доля судилася цьому творові українського козака.
Що ж ми знаємо про нього, про Семена Климовського?
Вчені висловлюють припущення, що він здобув освіту в якійсь 
школі (очевидно, київській), оскільки дуже добре знався на літературі, філософії, музиці. Про його козацьку службу, участь у походах чи  боях нам не відомо нічого. Відомо  лише, що  колишній
козак Харківського полку Климовський заснував на Харківщині
село  Припутні, що в нього  була там величезна пасіка, він  любив 
спостерігати за життям бджіл, знаходячи в ньому багато подібного до  життя людей. А ще відомо, що до нього на пораду  завжди 
приходили односельці, які високо цінували його мудрість.
Дослідники  знайшли  філософський трактат Семена Климов
ського, який він  свого  часу послав  російському  цареві Петру  І.
В ньому  говорилося про  ті несправедливості, які панують у дер
жаві, про  те, що на кожному  кроці в ній пригнічується правда.
Там же автор давав  цареві конкретні поради у  керівництві імперією. І найголовніша з них — «бути  смиренним перед народом».
Тобто Климовський пропонував Петрові І погамувати своє хворобливе владолюбство  і прислухатися до думки народу. На той час
це була справді нечувана зухвалість. Такий вчинок, як ми  знає80

мо, дозволив  собі за рік чи два до появи  трактату  Климовського 
гетьман  Павло  Полуботок, що  кинув в обличчя сатрапові слова
правди про його «благодійні» вчинки на Україні.
І ось  майже ті самі слова читає Петро  І (а історики довели,
що він  справді читав  трактат харківського  козака) у  своєму 
палаці. Які почуття вони в нього викликали? Дослідники ви
словлюють припущення, що  розгніваний цар наказав  заслати 
зухвалого  козака подалі від  людських очей, кудись у  глушину. Ось  так і міг опинитися Климовський посеред  безлюдного 
степу, де й поставив  собі хату. А по  якомусь  часі біля нього 
почали  селитися люди, й виросло  село, яке сам поет називав 
щасливим, бо в ньому панували  мир, спокій і злагода. Все тут
трималося на авторитетному  слові Климовського. Очевидно,
на той час (а було  це після 1724 року) поет ще не мав  багато 
літ, бо  за підрахунками дослідників він дожив  майже до  кінця
XVIII століття. Точна дата його  смерті невідома, невідомо  й де
він похований. Темрява невідомості покрила земні сліди Семена
Климовського.
Зате сьогодні завдяки  численним дослідженням ми добре
знаємо, як ішла його невмируща пісня до  людей, ставши  справді народною, як легко  здолала вона кордони держав, перелетіла
в Європу й завоювала інші землі й мови. Її перекладали найкращі
поети  того  часу, варіації на тему  «Їхав  козак за Дунай» творили 
найвідоміші композитори. Тільки перелік цих славетних імен 
забрав би тут чимало місця. Досить навести лише один промовистий факт. Двічі до української пісні звертався великий німецький
композитор Людвіг ван  Бетховен. Він  створив  свої  знамениті
варіації на її тему.
1837 року приїхав до  Російської  імперії німецький письменник Георг Коль — шукав сліди автора пісні «Їхав козак за Дунай».
Він побував  і в  Україні, вивчав нашу  мову, записував  фольклор.
Потім з-під його пера вийшла цікава книга про культуру й побут
українського народу. Коль дуже дивувався: у рідному краю автора
геніальної пісні люди так мало знають про нього. Отак і став через
кілька десятиліть по  своїй смерті Семен  Климовський легендою.

Урок № 15
Тема.
Мета:

Драматургія в давній українській літературі.
ознайомити учнів  із жанрами, особливостями 
давньої української драматургії, з’ясувати її 
значення для розвитку української  культури 
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й національної  самосвідомості; розвивати навички  самостійного пошуку додаткових джерел інформації, роботи  з підручником, уміння
виділяти  головне, цікаво переказувати; виховувати повагу до духовних надбань  рідного 
народу.
Обладнання:
портрет Ф. Прокоповича, збірники давніх
драм, ілюстративні матеріали про  Києво-Мо
гилянську  академію, вертеп; елементи  костюмів для інсценівки.
Теорія літератури: шкільна драма, вертеп.
Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Витоки драми  як жанру давньої української  літератури  —
у фольклорі, адже в народі з давніх-давен популярність  мали 
пісні-ігри  та ігрища, ставилися різдвяні сценки  «Маланка»,
«Водіння кози», вертеп (ляльковий театр).
Перші українські драматичні твори  з’явилися у вищих школах, тому називалися шкільними. Саме вони й підготували появу 
професійної драматургії, зокрема комедії. Як бачимо, школи того 
часу не лише навчали, а й творили, розвивали українську  культуру, несли її до народу. Отже, нам буде цікаво познайомитися
з тим, із чого починалися театр, драматургія, щоб, можливо, продовжити культурницьку традицію.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Розповідь учнів про давню українську поезію, фігурні вірші
І. Величковського.
2. Презентація власних творів.
(Учні читають власні фігурні вірші чи їх рядки.)
3.	Робота в парах.
(Учні розповідають напам’ять одне одному пісню С. Климов
ського  «Їхав  козак за Дунай» (можливо, співають  соло  чи  групами).)
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ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Авторами перших шкільних драм були викладачі колегіумів,
священики, а виконавцями  — спудеї  (студенти). Здебільшого  це
були  різдвяні та великодні драми, згодом з’явилися й історичні.
Їх автори, як правило, невідомі.
Оскільки шкільні драми були трохи нуднуваті, довгі, то в ант
рактах ставилися інтермедії  або  інтерлюдії  — побутові гумористичні сценки на фольклорній основі (народні жарти, анекдоти,
прислів’я, комічні ситуації). Саме ці сценки найбільше приваблювали глядачів.
2. Виразне читання уривків із драми Ф. Прокоповича «Воло
димир».
(Учні виразно  читають уривки про  життя і діяльність  князя
Володимира, прийняття Києвом християнства, храми  й печери 
праведників.)
3. Словникова робота, обмін враженнями.
4. Евристична бесіда.
— Чи називаються прямо герої твору? (Ні, читач довідується
про них через опосередковані описи, діяння.)
— На що натякає наявність  серед дійових осіб хору? (На
традиції античного театру (пригадайте відомості із зарубіжної літератури: грецькі театри на 30 тисяч глядачів, забезпечення бідніших громадян  коштами на квитки; театр як державна справа,
змагання драматургів.)
— Яка мета вистави? (Уславлення державних мужів.)
5. Читання однієї із драм.
(Учні в уривках читають драми: «Милість  Божа» аноніма,
«Воскресіння мертвих» Г. Кониського  або  «Олексій, чоловік
Божий» аноніма та ін.)
6.	Обмін враженнями щодо прочитаного.
7. Читання в особах або розігрування інсценівки.
(Проводиться за інтермедіями  Якуба Гаватовича, Митрофана
Довгалевського  чи  з Дернівського  збірника «Інтермедія на дві
персони: син  з татом» (див. «Давня українська література».
Хрестоматія. Упоряд. М. М. Сулима).)
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8. Повідомлення учня.
(Учень  розповідає про  роль  Києво-Могилянської  академії 
в розвитку театрального мистецтва, ілюстрування.)
9. Повідомлення учнів про вертеп, показ ілюстрацій.
(Див. Додаток до уроку № 15.)
10. Виразне читання в особах або розігрування вертепної вистави.
11.	Обмін враженнями.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Складання сенкану.
 Складіть сенкан «інтермедія» («інтерлюдія»), «вертеп».
1)
2)
3)
4)
5)

Правила складання сенкану
Перший рядок — один іменник, який називає тему.
Другий рядок — опис теми за допомогою двох прикметників.
Третій рядок — три дієслова, які називають дію, пов’язану 
з темою.
Четвертий рядок — речення з чотирьох слів, яке виражає
ставлення до  теми, почуття, викликані темою, проблемою.
П’ятий рядок — одне слово, синонім першого слова в першому  рядку, яке є своєрідним підсумком, завершенням
теми.

Н а п р и к л а д:
Інтерлюдія.
Жартівлива, побутова.
Смішить, розважає, застерігає.
Веселить глядачів серйозного жанру.
Улюблениця.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
Уявне інтерв’ю
— Чому, на твою думку, люди до  цього  часу  люблять  грати 
у виставах?
— Чи хотів би ти спробувати себе в якості актора? а режисерапостановника? сценариста? Чому?
— Що є привабливим у театральних дійствах для глядачів?
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VII.	Домашнє завдання

Вміти  розповідати про давню драматургію, шкільну драму,
вертеп; читати й переказувати уривки з творів.
Додаток до уроку № 15

Вертеп
Прадавній пересувний ляльковий театр походить  зі стародавньої Греції.
Ще відтоді повелося розділяти  ящик-сцену на два поверхи,
щоб показувати події нашого  та божого  світів. На першому поверсі встановлювали  ляльок-людей, на другому  — ляльок-богів.
Античні держави  зникли, але цей ящичок із ляльками дістався
у спадок нащадкам. Із часом у вертепі стали відображатися євангельські події — про народження Ісуса Христа.
Християнський вертеп заснував св. Франциск з містечка Асізі.
(Це один із найулюбленіших християнських святих — Франциск
Асізький.) Під  час своєї  ревної  молитви  св. Франциск у видінні
побачив  маленького  Ісусика з Богородицею. Він вирішив, що 
добре було  б відтворити подію Різдва Христового у церкві при 
монастирі і створив вертеп із живих людей, що були переодягнені
в героїв події.
Великі різдвяні вистави набули популярності у XVII–XIX сто
літтях. Спочатку  творцями  й виконавцями вертепних драм були 
бурсаки  (учні школи, у  XVII столітті виключно  церковної, тобто 
«бурси») та мандрівні дяки. Наприклад, щоб поставити «Різдвяну 
драму» о. Дмитрія Ростовського, ціла школа готувалась два-три 
місяці. Сама ж вистава тривала вісім годин! З вертепом виступали 
на ярмарках, міських та сільських майданах, а часто просто ходили по хатах у святкові дні.
У наших церквах на різдвяні свята виставляють вертеп  із
фігурок-ляльок. Вертеп у  різних країнах називають по-різному:
в українців  це — вертеп, у поляків  — шопка, у  білорусів  — батлейка.
Виставу виконує одна особа, непомітно  рухаючи  фігурками;
говорить за всіх персонажів, змінюючи свій голос.
Хор і музиканти  стоять позаду, супроводжуючи  це дійство 
співом.
У Київській братській школі викладали  старослов’янську,
українську  (книжну), грецьку, латинську  та польську  мови. Ви
вчалися тут також філософія, арифметика, астрономія, геометрія,
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і сторія, музика. На посади викладачів запрошували найосвіченіших  людей з усієї  України. В цей же час була в  Києві ще одна
школа — Лаврська (на базі Києво-Печерської лаври). Вони конкурували  між собою, намагалися переманити одна в одної  кращих
учителів. Однак Лаврська школа проіснувала недовго. Братство 
запропонувало організаторові Лаврської  школи  Петру  Могилі
об’єднати обидві школи в один серйозний навчальний заклад. Це
був перший крок до створення академії.
Новий навчальний заклад назвали  колегією. Власне, вона
вже й тоді (а це був  1632 рік) могла б іменуватися академією,
оскільки її програма загалом збігалася з програмами університе
тів  Європи. Не було  тут тільки  курсу  богослов’я (це офіційно,
бо насправді його  там читали). Польща забороняла вводити  цей
предмет. Католицька церква мала величезний вплив на уряд і не
могла дозволити, щоб православні готували в колегії свої духовні
кадри. Ось тому Київська колегія тривалий час не могла вирости 
в своєму званні до академії. В її назву було винесено ім’я Могили.
Цим відзначалися його великі заслуги в організації  самого на
вчального  закладу  і всієї наукової діяльності колегії. Вже тоді
вона офіційно називалася: Києво-Могилянська колегія. Але неофіційно всі в Києві називали її академією.
Тільки  1654 року  було одержано  грамоту  царського уряду 
Росії, в  якій говорилося, що  Києво-Могилянська академія має
право  користуватися всіма своїми давніми привілеями, включати до  своїх навчальних програм курс богослов’я й мати  самоврядування, як це було в усіх вищих навчальних закладах
Європи. У тій же грамоті офіційно зазначено: «Академії їх КиєвоМогилянській, що від початку  свого  заснування насправді має
рівні привілеї  з іншими  Академіями у всіх чужоземних державах, право свободи мати підтверджується».
Важко назвати  імена всіх тих видатних людей України, які
вчилися в цьому храмі наук у Києві. Є серед них філософи й дер
жавні діячі, поети й історики, композитори й медики, полководці
і юристи, одне слово, представники всіх наук і мистецтв. На навчання сюди їхали з усього слов’янського світу. Багато визначних
політичних, культурних і наукових діячів  зарубіжних країн 
закінчили  Києво-Могилянську  академію. Вона стала колискою
науки  і культури всього  східнослов’янського  світу. Саме звідси 
пішла й шкільна драма.
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Урок № 16
Життя і творчість, морально-етичні ідеали  філософа, просвітителя й поета Г. С. Сковороди.
Мета:
ознайомити учнів  із життям і творчістю видатного письменника, допомогти усвідомити 
ідейно-художні особливості його творів; розвивати навички роботи з підручником, виразного 
читання творів давньої  літератури, їх аналізу,
висловлювання власної думки  щодо прочитаного; виховувати прагнення до  самопізнання
та самовиховання відповідно до загальноприйнятих морально-етичних норм.
Обладнання:
портрет письменника, ілюстративні матеріали 
до  його  біографії, різні видання творів  митця.
Теорія літератури: афоризми.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Багата та земля, що народжує філософів  і поетів. Саме такою є Полтавщина, яка дала стільки  талантів! А один  із найви
значніших серед них — Григорій Савич Сковорода.
Благословенні ви, сліди,
Не змиті вічності дощами,
Мандрівника Сковороди
З припорошілими саквами,
Що до цілющої води
Простує, занедбавши храми.

Так писав про видатного українського письменника М. Риль
ський. Якщо поглянути на карту  мандрівок Г. Сковороди, то 
можна побачити, що вона охоплює пів-Європи! А його  ідеї  сягають такої глибини мудрості, до якої не дійшов ніхто інший!
Пройти  стежками  майстерної поетичної думки  Григорія
Савича Сковороди — такою буде мета сьогоднішнього уроку.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
(Учні зачитують вислови з афоризмів Г. Сковороди.)
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IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

	Клоуз-тести.
1) Перші українські драми називалися шкільними, тому 
що…
2) Грали в шкільних драмах…
3) Одним з авторів шкільної драми був…
4) Інтермедії, або інтерлюдії — це…
5) Нам відомі такі інтермедії: …
6) Більшість драматичних творів, які дійшли до нас, були 
анонімними, тому що…
7) Шкільні драми порушували теми…
8) Вертеп — це…
9) Вертепні вистави побутували переважно в…
10) Шкільна драма, інтермедії  закладали основу для розвитку…
11) У драмі «Володимир» говориться про…
12) Із академії того часу велику роль у розвитку театрального 
мистецтва зіграла…
(Якщо учні виконують цю роботу письмово, вона перевіряється в парах під керівництвом учителя; кожна правильна відповідь 
оцінюється в 1 бал.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами евристичної бесіди.
Про  Григорія Савича Сковороду  існує безліч легенд  і переказів, його мудрими висловами і дотепер захоплюється увесь світ.
А почнемо ми з кінця. Помираючи, Сковорода заповідав написати 
на своїй могилі: «Мир ловил меня, но не поймал». Він точно перед
бачив день свого переходу в інше життя, і щоб не завдати нікому 
клопоту, сам вирив  собі могилу, перевдягнувся і заснув вічним
сном зі спокійним мудрим виразом на чолі.
Хто  ж він, Григорій Савич Сковорода, чому  світ його  ловив,
та не спіймав, чому  й через 277 років для нас він  залишається
сучасником?
Народився Григорій Сковорода 3 грудня 1722 року в  селі
Чорнухи, що на Полтавщині, у сім’ї малоземельного козака.
І заможні, й незаможні козаки  того  часу вважали питанням
честі дати освіту своїм дітям. Ця традиція та виняткові здібності
малого  Григорія до навчання спонукали  батьків віддати  сина
в науку до дяка, а від дяка — до  церковнопарафіяльної  школи.
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У рідному  селі Григорій жив до  16 років. Час, достатній, щоб
закохатися в  рідну природу, поетичний український народний
побут, натхненну козацьку пісню та невмирущу душу, яку оспівували  сліпі лірники  й кобзарі. Григорій від природи  мав  чудовий
голос і неабиякий музичний хист. Пізніше вільно грав на сопілці,
флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі. У школі був солістом церковного  хору; це разом із винятковими  здібностями до навчання
відкривало йому дорогу до підготовчого класу Київської академії.
Київська академія була першим вищим навчальним закладом в  Україні, багато  хто  мріяв вчитися в ній. Перед її  брамою
1738 року зупинився зачудовано 16-літній Григорій Сковорода.
— Пригадайте з уроків  історії, літератури, що ви  ще знаєте
про Київську академію.
У цьому  закладі учились  студенти  з Петербурга і Москви,
Білорусії  і Польщі, Молдавії  та Румунії, Болгарії, Сербії, Греції 
й Близького Сходу. Вихованці Київської академії роз’їзжджалися
по всій імперії, працювали в  школах і колегіумах, у  російських
посольствах майже всіх країн, вищих навчальних закладах інших
країн, куди їх запрошували на посади професорів. У Московській
слов’яно-греко-латинській академії в  роки навчання там Ломо
носова всі вчителі були з Києва.
Сковорода поринув у вир студентського  життя, брав участь 
у диспутах, освоював латину, був солістом академічного хору.
— Згадайте, що ви  знаєте про  життя бурсаків, спудеїв, про 
їхній побут.
Студенти найчастіше бідували, жили в холоді та голоді, заробляли на прожиття співом великодніх та різдвяних віршів. Це не
вважалося жебракуванням. Люди любили слухати їх, прилучалися таким чином до культури. У Гоголя в повісті «Вій» зображено 
ще одне заняття спудеїв — читання молитов над покійником.
Тут, в  Академії, Григорій Сковорода пробуде з перервою
10 років. Перший рік учитиметься в підготовчому класі, або аналогії, потім закінчить три граматичні класи (інфиму, граматику,
синтаксис) і, ставши після цього спудеєм, рік вивчатиме піїтику,
ще рік — риторику, два роки — філософію і чотири — богослів’я.
Засвоївши  академічні предмети, які включали не тільки  граматично-філологічні й філософські дисципліни, а й стародавні
та нові мови, математику, астрономію, географію, історію, літературу, поезію, музику, малювання, студенти  ставали одними 
з найосвіченіших людей свого часу. Сковорода вчився «ревностно 
и  беспорочно», був у науках «скоропостижен» та «преизряден».
За царським указом 1742 року  «Про набір співаків у двірську 
капелу» Сковорода потрапляє до Петербурга, та його не приваблює
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таке життя, хоча для спритних воно  могло обернутися нагородами, багатством і славою. (Історія Андрія Розумовського.)
Через два роки  (1744) цариця Єлизавета вирушає з усім двором у велику подорож, відвідала вона і Києв. Сковороді хитрощами вдалося залишитися в Академії.
Не став він  і священиком, як йому пропонували  (удав  із себе  
нетямущого).
Незабаром до  Угорщини виїхало  російське посольство. Туди,
як високоосвічену  людину, запросили  й Сковороду. І почалися
його мандри Європою, пізнання світу — Німеччина, Словаччина,
Польща, Північна Італія (і все це пішки). Він  слухав  лекції німецьких професорів, вивчав  різні філософські системи, придивлявся до життя. І тільки туга за рідним краєм привела його знову 
на Батьківщину. На той час не стало його рідних, ніщо не тримало  Григорія на одному  місці. І Сковорода сміливо поринув у  широкий світ, переконаний, що всюди знайде шматок хліба у людей,
воду дасть йому земля без оплати, а все інше — зайве…
Першу зупинку Григорій Савич Сковорода зробив у Переяславі,
де на запрошення єпископа став учителем піїтики в семінарії. Але
він не запобігав перед начальством, не викладав по-старому  схоластично, за це «изгнан из училища Переяславского не с честью».
Тоді його запросив домашнім учителем до свого сина поміщик
Степан Томара. Сковорода навчав свого вихованця думати, намагався розвинути в ньому природні здібності. Навчання проводив 
переважно у формі розмов, увесь час спонукаючи учня висловлювати і власну думку. Одного разу панські прислужники донесли матері про нешанобливі слова Скороводи, тому і звідти довелося піти.
Опинився він у  Троїце-Сергіївський лаврі під  Москвою. На
нього  чекало  місце, слава, гроші, але Сковороду  знову потягло 
до  рідних місць, і він повернувся в  Переяслав, де мандрівника
з нетерпінням чекав  Степан  Томара. Коли  Сковорода спав, його 
відвезли до поміщика, а потім вибачилися, ледве умовивши його 
залишитися.
У цей переяславський період  (1752–1758) Сковорода весь 
вільний час любив проводити в полях і гаях. На сон  залишав не
більше чотирьох годин, а з першими променями сонця був на ногах. У простому одязі, із сопілкою, торбою з книжками та ціпком
ішов, куди хотів. Був суворим вегетаріанцем: їв тільки овочі, молоко, сир, та й то лише раз на день, по сході сонця. Але ніколи не
втрачав доброго настрою, веселості й доброзичливості, за що його 
всі любили й шукали з ним товариства.
Улюблена книга Сковороди — Біблія. А «із зерен Священного 
писання» виріс і його  «Сад  божественних пісень» (1753–1785).
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Збірка є своєрідним ліричним щоденником, у  якому відбилися
життєві події, філософські роздуми, ліричний настрій їх автора.
З 1789 року Григорій Савич починає викладати піїтику в Харківський духовній колегії. Через рік єпископ  захотів  схилити 
Сковороду до чернецтва, що відкрило б йому дорогу до керівництва колегіумом. Але висока посада не приваблювала письменника, він прагнув  зберегти  свою моральну  чистоту. Знову довелося
піти. У Харкові Сковорода познайомився з учнем колегіуму —
Михайлом Ковалинським, з яким щиро  товаришував до  кінця
життя і який став його першим біографом.
Сковорода і Ковалинський разом ідуть до Києва. Сковороду запрошують стати «стовпом церкви і красою обителі», на що він відповідає: «…доволі і вас, стовпів неотесаних у храмі Божому…».
1766 року  Сковороду  знову  запрошують викладати у  Хар
ківському  колегіумі нововведений предмет — основи доброчинності. Викладач пише посібник «Вхідні двері до  християнської 
доброчинності для молодшого шляхетства Харківської губернії».
Через «вільнодумство» його знову звільняють.
Своєю діяльністю Г. С. Сковорода прискорив відкриття першого університету в Україні — Харківського. Серед меценатів —
і його друзі, учні, знайомі, що сприйняли ці ідеї.
Останні 25 років  життя Григорій Сковорода був  мандрівним
учителем, заживши слави народного мудреця, просвітителя.
За цей час він створив збірку «Байки Харківські», основні філософські твори: «Наркіс. Розмова про те: взнай себе», «Розмова
п’яти подорожніх про  справжнє щастя в  житті», «Розмова, що 
зветься Алфавіт, або  Буквар світу», «Діалог, ім’я йому потоп 
зміїний» і т. ін.
Своєю творчістю Сковорода підсумував найвищі досягнення
давнього українського письменства.
Щодо мови творів Сковороди: на той час ще не існувало уста
леної, добре виробленої української  літературної  мови, книжна ж була далекою від народної (та й ту царизм забороняв). Тому 
Сковорода писав  «народним діалектом» або  латиною (нею він 
писав філософські трактати).
— Ми  заговорили про  філософію. А що  таке філософія, що 
вона вивчає? (Грецьке слово  «філософія» означає любов до  мудрості, ця наука шукає шляхи, як пізнати світ і людське буття, намагається встановити взаємозв’язок усіх речей, усього, що існує,
щоб дати загальний погляд на світ.)
Саме філософію Сковорода вважав  тією міфічною провідною
ниткою Аріадни, що допомагає людині вийти  з найскладнішого 
становища в житті.
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— Ось ви незабаром закінчуєте школу. Перед вами, мабуть,
уже зараз стоїть питання: ким бути, який шлях обрати в  житті,
як правильно визначити  майбутню професію, щоб потім не жалкувати все життя.
І відповідь  можна пошукати  саме у  творах Григорія Савича
Сковороди. Звернімося до  філософського  трактату  «Алфавіт, або 
Буквар світу», зокрема до «Байки про котів».
3.	Коментоване читання «Байки про котів». Евристична бесіда.
— Яким, на вашу думку, є прихований зміст байки, що озна
чає «робити те, що дано нам природою»? Чи згодні ви з цією думкою?
— Далі в  трактаті Сковороди  говориться: «багато  хто, потоптавши природу, вибирає для себе ремесло наймодніше і найприбутковіше, але цим вони  лише ошукують  себе... Багатством
живиться лише тіло, а душу  звеселяє споріднена праця». Якою
є ваша думка щодо цього?
4.	Коментар учителя.
Отже ідея «сродної праці», яку висунув більш ніж два століття тому  Григорій Сковорода, здатна допомогти нам і сьогодні.
І не тільки  ця ідея, а й багато  інших можуть  стати  своєрідним
дороговказом — про  щастя, чесність  та добропорядність, самопізнання та самовдосконалення. Захоплюють поетичний світ
художніх образів Сковороди, його мудрі життєві настанови, які
стали  афоризмами. І не піймав  його  світ брехнею, облудністю,
зрадами, честолюбством та багатством, чого поет бажає і нам.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Створення «асоціативного куща».
 За допомогою «асоціативного куща» створіть «психологічний
портрет» Г. С. Сковороди.
С — скромний, серйозний
К — кмітливий
О — освічений
В — вільнолюбний, вчитель
О — обачний
Р — розумний
О — об’єктивний
Д — допитливий
А — активний, аскетичний
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Г. С. Сковорода для мене постав як…»
«Ідеї Сковороди здалися мені…»
«Мене вразило (мені запам’яталося)…»
VII.	Домашнє завдання

Вивчити  біографію Г. С. Сковороди, вміти  розповідати про 
його християнські морально-етичні ідеали; підготувати  інсценівку, «заочну екскурсію» шляхами Сковороди.

Урок № 17
Вірші та байки Г. С. Сковороди.
допомогти учням зрозуміти  ідейно-художній
зміст, значення творів  Г. С. Сковороди для
сучасності; розвивати навички виразного  читання, аналізу  ліричних творів, визначення
їх ідейно-філософського  змісту, висловлення
власних суджень  щодо проблем та їх аргументації; виховувати  кращі риси  людини, прагнення до чесного життя, самопізнання та самовиховання.
Обладнання:
портрет письменника, виставка його  творів  та
книг про нього, ілюстрації до  життя і творчості, аудіозаписи, елементи костюмів та декорацій для інсценівки.
Теорія літератури: ліричний вірш, байка, художні засоби, тема,
ідея.
Тема.
Мета:

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Щастие, где ты живешь? Горлицы скажите!
В поле ли овцы пасешь? Голубы, извістите!
О щастіе, наш ясный світ,
О щастіе, наш красный цвет,
Ты мати и дом, появися, покажися!
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Так пише Г. С. Сковорода у 21-й пісні «Саду  божественних
пісень». І справді, хто не мріє про  щастя для себе, своїх рідних?
Що  таке щастя? Яким його  бачить поет і філософ Сковорода, як
і в чому радить його шукати,— ми про це будемо говорити на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Інсценівка за легендами про Г. С. Сковороду.
(Див. Додаток 1 до уроку № 17.)
2. «Заочна екскурсія» сковородинівськими місцями.
(Див. Додаток 2 до уроку № 17.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Який героїчний ентузіазм, віру в  людей і добро до них треба
було  мати, щоб у  затхлій, позбавленій сонця атмосфері бурси,
в тісних академічних класах, у сутінках церковного клироса, читаючи вночі над померлими  Псалтир, бачити  життєдайне світло!
І не тільки бачити, а й підносити його, давати іншим, примовляючи: «Іди переді мною, моє світло!»
Г. С. Сковорода пише про  себе: «Якщо в  мені нічого немає,
крім жару серця..., то я задоволений цим».
Невтомний шукач істини та краси в житті, Григорій Савич залишив нам чималу літературну спадщину. Це збірка «Сад божественних пісень» із 30 поезій, «Байки Харківські» (теж 30), притчі,
філософські трактати та ін.
Як уже відзначалося, твори письменника досить складні через
неунормовану, діалектну мову, за що йому докоряв Т. Шевченко,
хоч у дитинстві записував у  свій потаємний зошит саме вірші
Г. С. Сковороди. Але нам дорога творчість поета за важливі думки, істини, гуманізм, за світ неповторних, хоч і непростих, художніх образів.
Перші вірші збірки Г. С. Сковорода написав у жанрі панегіриків (віршів, що складалися для вихваляння окремих осіб чи подій).
Він дещо обновив  традиції панегіричного вірша. Безпосередність 
і простота ліричного героя, щирість і чистота почуттів стали ознакою жанру. Такими є, наприклад, поезії «Їдеш, хочеш нас лишити», «На день народження Василя Томари».
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Працюючи над перекладами з Горація, визначного античного 
поета-лірика, автора численних од, Сковорода створює ряд оригінальних творів цього жанру.
Одна з таких од — «De libertate», у якій він привітав національно-визвольну боротьбу рідного народу на чолі з Хмельницьким.
2. Виразне читання вірша «De libertate».
3. Евристична бесіда.
— Чи відповідає поезія жанру оди?
— Чи є розгорнутою характеристика героя?
— Яку  моральну  категорію людського  буття Сковорода ставить на перше місце?
— Яким художнім засобам надає перевагу? Яка їх роль у розкритті теми та ідеї твору?
— Яка роль у творі ліричного героя?
4.	Коментар учителя.
Отже, суспільний ідеал Сковороди — країна любові, де немає
ворогування і розбрату, а закони  — «зовсім противні тиранським». Письменник виступає за свободу  людини  як основну передумову  збереження людської  гідності. Це особливо  актуально 
було для боротьби з кріпацтвом, яке в той час набирало масового 
характеру в Україні.
5. Слово вчителя.
Сковорода у  своїх творах постійно порушує морально-етичні
проблеми. Подивимося, як вони трактуються автором у сатиричному вірші «Всякому місту — звичай і права». До речі, цей вірш
настільки подобався народу, що увійшов до репертуару кобзарівлірників як народна пісня.
6. Прослуховування аудіозапису пісні «Всякому місту — звичай
і права».
7. Евристична бесіда.
— Кого  і за що  засуджує поет, за допомогою яких художніх
засобів він це робить?
— Які риси  характеру  людини, засуджені поетом, нині можна вважати не зовсім негативними?
— Чи згодні ви з висновком Г. С. Сковороди?
8.	Коментар учителя.
Закріпачення народу  руйнувало усталену  мораль, виробляло в певної  частини  людей потворний психологічний комплекс
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прислужництва, холуйства, безпринципності, самозбереження
ціною життя інших. Але такі риси, як здоровий кар’єризм, ведення дискусій на важливі теми, проблема кохання, мабуть, не
заслуговують на беззастережний осуд, Людина повинна жити 
повнокровним життям, звичайно, дотримуючись принципів  гідності, совісті та порядності.
9. Слово вчителя.
Цікавими  є в поезії пейзажні вірші Сковороди. Захоплення
природою, веселковою гамою її  кольорів, барв, тонів висловлено 
у  формі, новій для давньої української поезії. Так, вірш «Гей,
поля, поля зелені...» ритмомелодикою, лексикою, характером
поетичних тропів-метафор, епітетів, порівнянь дуже близький до 
української народної пісні. Спів  жайворонка над полями, соловейкова пісня в садах зливаються в єдину гармонію зі зворушливою мелодією пастушої сопілки і душею поета.
10. Виразне читання інших віршів зі збірки, визначення їх ідейнохудожніх особливостей.
(За вибором учителя відповідно до наявності часу.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

1. Вибірковий літературний диктант.
 Запишіть, ті поняття, які за переконанням Г. С. Сковороди, є
складниками щастя.
Чистота, совість, чесність, здоров’я душевне, здоров’я фізичне, родина, діти, шлюб, достаток, кохання, самопізнання, «сродна» праця, єднання з природою, свобода.
2. Евристична бесіда.
— Які поняття не ввійшли до вашого списку? (Родина, шлюб,
достаток, діти.)
— А як ви вважаєте, чому? (Можна обговорення цього питання провести як міні-диспут.)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Поезія Сковороди — це...»
«Мені відкрилося...»
«Я ціную у творах поета те, що...»
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VII.	Домашнє завдання

Виразно читати й аналізувати вірші Г. С. Сковороди; вивчити 
напам’ять поезію «Всякому місту — звичай і права».
Додаток 1 до уроку № 17

Інсценівка
На пеньку сидить, дивлячись у книжку, Григорій Савич.
Він одягнений у свиту. Поряд — торба, сопілка, книги.
Виходить вельможа в одязі царських придворних XVIII століття.

В е л ь м о ж а - по с л а н е ц ь. Дозвольте привітати вас, шановний Григорію Савичу! Я єсть посланець її величності, прибув до 
вас з Петербурга.
Сковорода неспішно ховає книжку в торбу, встає
і теж ввічливо вклоняється.

С к ово р од а. І я вас вітаю, прошу сідати... в моєму кабінеті!
Яке діло погнало вас так далеко?
В е л ь м о ж а. Цариця-матушка передає вам своє благовоління, їй угодно  було  через мене, члена Російської  Академії наук,
запропонувати вам, Григорію Савичу, переїхати на постійне помешкання в Санкт-Петербург!
С к ово р од а (вдячно схиляє голову). Передайте цариці-матушці, що  я благодарствую. Рідного  краю не покину, до 
Петербурга не поїду.
В е л ь м о ж а (вражено). Але ж вас запрошує сама ца-ри-ця!
Сковорода мовчки схиляє голову, даючи зрозуміти, що розмову 
закінчено, вельможа, скривившись, озирається і з жалем зітхає.

В е л ь м о ж а. Невже довге злиденне життя так нічому  й не
навчило вас, Григорію Савичу?
Сковорода бере торбу і щось у ній шукає.

С к ово р од а. Я живу так, як учив і вчу інших.
В е л ь м о ж а. Але ж вам милостиво простягає руку  сама
наймудріша цариця! (Потрясає вражено обома руками у себе
над головою). Вас чекають  щедрі царські нагороди, титули,
маєтки!
С к ово р од а. Ганятись  розумній людині за багатством і славою дуже небезпечно... Шукав  чиж солодкої їжі та красивої 
клітки і, зрештою, не помітив, як у неволю втрапив. Отож і мені:
краще сухар з водою, аніж мед з бідою. Мені сопілка та вівця дорожчі царського вінця.
Сковорода дістає з торби книжку, кладе на коліна, щоб читати.
Вельможа не може заспокоїтись.
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В е л ь м о ж а. Я поважаю силу вашого духу, Григорію
Савичу, шаную ваш розум і високу вченість, але ж ви, блукаючи  серед  чорного народу, носите свічку перед  сліпими, а без
очей не побачиш світла! Ви  — звонар для глухих, а глухому не
до дзвону!
С к ово р од а (з обуренням). Це ви  так думаєте про народ,
а я знаю інше: немає сну непробудного! Від усякого  сну прокидаються; і хто  спить, той не мертвий. Коли виспиться, то 
прокинеться!
Сковорода встає.

В е л ь м о ж а. Так що ж передати цариці?
С к ово р од а. Що вам завгодно  з усього  того, що  я вам сказав.
Додаток 2 до уроку № 17

«Заочна екскурсія» сковородинівськими місцями
П е р ш и й  у ч е нь - е к с к у р с овод. Погляньте на карту подорожей та місць перебування Г. С. Сковороди. Географія їх дуже
широка — від Курська та Острозька (на Дону) до Львова зі сходу 
на захід і від Таганрога на Азовському морі до Дмитровська (з півдня на північ). І все це пішки, з ціпком та торбою (демонструєть
ся ілюстрація 1). А якщо врахувати  його  закордонні мандри, то 
картина просто вражаюча.
На цій карті — наш обласний центр, де Сковорода викладав 
у  Харківському  колегіумі, де мав  багато друзів  і своєю просвітницькою діяльністю прискорив відкриття першого в  Україні
Харківського університету.
Не останнє місце серед  маршрутів  Григорія Савича займає
Куп’янщина. Куп’янськ часів  Сковороди  був  слободою, часто 
траплялися тут і зовсім сільські хати  (демонструється ілюстра
ція 2). Але вже була церква з дзвіницею (демонструється ілюс
трація 3). І, можливо, саме такими вулицями  ходив по  місту до 
своїх друзів Григорій Савич.
Мандрівний філософ бував у цих місцях кілька разів. Ось в одному  зі своїх листів до друга Федора Івановича Диського  (йому 
він присвятив  свою притчу  «Убогий жайворонок») Сковорода
свідчить, що  1762 року  був у  місті Куп’янську: «Іоанн, отец
твой, в  седьмом десятке века сего в  городе Купянске первый
раз взглянул на мене, возлюбил мене. Он никогда не видел
мене. Услышав  же имя, выскочил и, достигши на улице, молча
в лице смотрел на мене й приникал, будто познавал мене, столь 
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милым взором, яко до днесь, в  зеркале моея памяти  живо  мне
он  зрится».
Цей спогад  Сковороди дуже цінний, бо  свідчить, що вже на
той час ім’я митця було  широко відомим у народі і популярним
навіть там, де його не бачили.
Навесні і влітку  1767 року письменник знову перебуває
на Куп’янщині. І тут криється якась  загадка, котра ще вимагає свого пильного дослідника. У листі Г. Сковороди до 
М. Ковалинського  читаємо: «Поверьте, тот нечаянной вихор
вихватил меня с купянских степов, что, кроме ютки да бурки  кирейной, ничего не взял. О этой буре после поговорим».
Очевидно, у  Григорія Савича були  якісь важливі причини не
писати, що  то  за «буря» була, і з біографії  його  ми  теж нічого 
не знаємо, можемо  лише здогадуватися (останні дослідження
натякають на нещасливе кохання чи  спробу одруження, від 
якого він відмовився заради  свободи).
Про  Сковороду, його  мудрість довгий час існували  легенди.
Ось одна з них. Якось  Сковорода йшов до  Куп’янська. По дорозі його наздогнав  критий візок, у  якому  сидів  знайомий пан.
Якраз надходила гроза, був  сильний вітер, незабаром мав  розпочатися дощ. Пан запропонував підвезти мандрівника, але той
відмовився, сказавши, що пан все одно намокне й у  своєму візку. Доброчинець  здивувався й поїхав  собі. Через кілька хвилин 
справді розпочалася злива. Сковорода все ж дійшов до  міста…
сухий-сухісінькій! А пан, промоклий до нитки  й знервований,
здивовано дивився на нього (під час дощу вітер зірвав покриття
на візку).
«Як же це вам вдалося, Григорію Савичу?» — запитав він.
— А ви як думаєте? (Учні пропонують власні версії, враховуючи, що Сковорода йшов полями і дерев там не було.)
«Коли почався дощ, я зняв одежу, змотав її, а сам прийняв 
Божу  купіль. Потім підсох на сонечку, одягся — і ось вам!» —
сміючись, відповів Сковорода.
Отже, життєва мудрість  і гумор завжди  були властиві Ско
вороді. І ми повинні берегти духовні скарби, які залишив нам
великий письменник-гуманіст.
Д р у г и й  у ч е нь - е к с к у р с овод. Ми продовжуємо нашу 
мандрівку  Куп’янщиної. Наступна зупинка — село  Гусинка,
розташоване за 20 кілометрів від  райцентру в  бєлгородському 
напрямку.
Тут Г. С. Сковорода бував на запрошення дідичів Сошальських.
Але жив не в панському дворі, а на пасіці — він полюбив простих
людей і чудову місцевість.
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Як писав  його  біограф М. Ковалинський, «тиша, безтурботна
свобода збуджували в ньому всі почуття тих дорогоцінних задоволень, які відомі тільки  мудрим і доброчесним». У Гусинці написав Григорій Савич деякі зі своїх творів, ймовірно, філософський
трактат «Наркіс. Розмова про те: взнай себе». Сам філософ пише,
що відправився у  Гусинку, «где занялся упражнениями  сочинений». Точно відомо, що  1787 року в  Гусинці він написав притчу 
«Убогий жайворонок».
З 1778 до  1792 року  Гусинка, як і сусіднє село  Моначинівка
та Бурлук стали основним місцем перебування Сковороди, звідки 
він вирушав у близькі чи далекі мандри.
Корінні жителі свято  бережуть усе, що пов’язано  з іменем
Сковороди  — його  криницю, місце колишньої пасіки. Школа
носить  ім’я Г. С. Сковороди, на ній є меморіальна дошка. Але
найцінніше — це пам’ять народна, яка зберігає легенди про письменника-просвітителя, його  мудрі афоризми  та висловлювання.
Т р е т і й  у ч е нь - е к с к у р с овод. А тепер ми в  Бабаях. Це
селище міського типу, за 9 кілометрів від Харкова.
Тут зберігся будинок, де в  1774 році жив  Г. С. Сковорода.
На ньому встановлена меморіальна дошка (демонструється
фото).
Сковорода жив у  товарища Якова Правицького, переписував 
і доопрацьовував  свої  твори. Відомо, що  там він написав дві байки  «Нетопирь и два птенца — горлици и  голубиний», «Верблюд 
і Олень». Написані вони  через день, що  є свідченням великого 
таланту, а також того, що навколишня природа, підтримка друзів 
сприяли появі у письменника натхнення (демонструється кар
тина Ю. Любавіна «Сковорода в Бабаях»). Зверніть увагу, що 
Григорій Савич зображений серед полів, на лоні природи, яка
давала простір його думкам.
Варта уваги  і така картина. Це будинок Квіток на хуторі
Основа, де бував Г. С. Сковорода.
Згодом із цього дому вийде відомий український письменник Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко  і вславить україн
ську  літературу  своїми  творами. Дійсно, «благословенні сліди»
Григорія Савича.
Ч е т в е р т и й  у ч е нь - е к с к у р с овод. Тепер ми на Велико
бурлуччині. Широкий рівний степ  розкинувся від  Гусинки до 
Великого  Бурлука, куди прямує Григорій Савич до  свого приятеля Якова Донця-Захаржевського. Це ж його  землі пролягли 
обабіч битого шляху.
З Яковом Михайловичем Донець-Захаржевським (або просто 
Захаржевським) Сковорода познайомився, певно, ще за часів 
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свого викладання в  Харківському  колегіумі десь в  60-х роках XVIII століття, бо  якраз тоді в  цьому  колегіумі навчались 
племінники  Захаржевського. А вже пізніше «ця дружба міцніє під впливом зустрічей Якова Захаржевського  з Михайлом
Ковалинським у  Петербурзі». А Ковалинський, як відомо  —
улюблений учень і щирий друг Григорія Савича,— пізніше став 
першим біографом поета.
Яків  Захаржевський був, як на той час, вельми  культурною, освіченою людиною, що дотримувалася передових поглядів,
йому  імпонувало прогресивне вчення Сковороди, положення
якого він  сам поділяв. Зі свого  боку  мислитель  і письменник
з повагою ставився до Я. М. Захаржевського. Це підтверджується
і листами  Сковороди до  Захаржевського, і присвятою Сковороди 
Захаржевському  свого вільного перекладу  книги  старогрецького 
філософа Плутарха «Про спокій душі». У своїй присвяті, до речі,
Григорій Савич пише: «Прийміть  милостиво від  людини, яка
осипана вашими  милостями  і ласкою, маленький цей, як лепту,
подарунок, маленьке люстерко вдячності».
Як видно  з листів  Г. С. Сковороди до  різних осіб, мандрівний філософ і письменник неодноразово перебував у  Великому 
Бурлуку влітку і взимку наприкінці 70-х — на початку 90-х ро
ків  XVIII століття. Помістя Захаржевського  знаходилось на
території нинішнього  районного відділення «Сільгосптехніка»,
щоправда, будівель  часів  Сковороди до наших днів не збереглося. Будинок з колонами  було  зведено на початку  XIX століття.
Тут же, у Великому  Бурлку, Сковорода написав низку  своїх
відомих творів. Так, у присвяті М. Ковалинському до  свого  філософського  трактату  «Спір архистратига Михайла з сатаною»,
написаного в 1788 році, автор зазначає: «Я цю книжечку почав 
в  Бурлуках, закінчив в  Бабаях». Вірш «Мій човен  буревій хитає» із відомого віршованого  циклу  «Сад  божественних пісень»
Сковорода підписує «Складено  1785 року, вересень. 17 дня,
в  селі Великий Бурлук». Відомий також лист Сковороди до 
Г. І. Ковалинського, написаний у  Великому  Бурлуці 23 вересня
1788 р. А в недатованому  листі до одного  зі своїх знайомих
(якогось  Олексія), написаному  латинською мовою, Григорій
Сковорода запрошує на зустріч і повідомляє «Бурлук від Гусин
ки приблизно 20 верст. Тут я тепер перебував...»
П ’ я т и й  у ч е нь - е к с к у р с овод. І нарешті, наша заочна
мандрівка закінчується там, де знайшов  свій вічний спочинок
Григорій Савич Сковорода.
Це Пан-Іванівка (тепер с. Сковородинівка Золочівського району Харківської області).
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Тут у нас представлена велика експозиція. Ось  могила поета, куди приходять  щороку вклонитися тисячі людей. Ось  його 
пам’ятник, ось надмогильний камінь, де написано: «Світ ловив 
мене, але не спіймав».
Про великого письменника-гуманіста нагадують  тут і ставок,
і дуб, якому більш як півтисячі років, і криниця.
На честь 250-річчя поета відкрито музей, і ми відвідаємо його,
пройдемо залами.
(Демонструється фото «Меморіальна кімната Г. С. Сково
роди», експозицій інших залів та кімнат.)
А на завершення нашої  «екскурсії» звернемо увагу на цей
фотознімок. Перед вами — молодий сад, закладений у день святкування 250-річчя Г. С. Сковороди усіма його  шанувальниками 
як надія на те, що зерно правди і добра, кинуте великим поетомфілософом, зійде в наших душах.

Урок № 18
Байки, притчі та філософські трактати Г. С. Ско
вороди.
Мета:
допомогти учням краще усвідомити  моральні загальнолюдські цінності, про  які пише
Г. Сковорода; закріпляти навички виразного 
читання байок, пояснення їх моралі; розвивати  культуру  мовлення, вміння висловлювати  й аргументувати власну думку; виховувати 
кращі моральні якості, любов до  художнього 
слова, естетичний смак.
Обладнання:
портрет письменника, ілюстрації до  його  життя і творчості, книжкова виставка.
Теорія літератури: байка, притча, філософський трактат, афоризм.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Байка, притча як жанри, часто використовувались в  антич
ній, біблійній та давній українській літературах і фольклорі. За
Сковородою, байка, притча мають  сприяти  читачеві у пошуках
і розкритті вічних істин. Ці твори  були  спрямовані на викриття
суспільних негараздів, на піднесення духу  громадянської  свідо102

мості, людської гідності, культу розуму. Вони прямо чи приховано  картали  світ зловживань, обдурювання, самодурство, чинопочитання, наживу  заради наживи, корисливість, самохвальство,
тупоумство тощо.
Подивимося, наскільки  твори  Г. Сковороди  є актуальними 
нині, у XXI столітті.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Розповідь напам’ять вірша Г. Сковороди «Всякому місту —
звичай і права».
2.	Колективна робота.
 Визначте види художніх засобів, які у своїх поезіях використовує Г. Сковорода.
Цитати

Художні засоби

прудкий (Федір-купець)
нав’язливих (дум)

епітети

совість, як чистий кришталь
дім, як вулик

порівняння

тих непокоїть Венерин Амур

метафори

Я ж у полоні нав’язливих дум:  
3 рази
Лише одне непокоїть мій ум.         

повтор, епіфори

Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Що є свобода?

риторичні питання

мужик, цар; злото, болото

антитези

дім свій, стягає поля, ладить юриста

інверсії

пошитися в дурні, голову крутити, тріщить голова фразеологізми
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Сьогодні для нас, читачів, форма байок Г. С. Сковороди здається дещо  архаїчною, застарілою. Та для свого  часу вона була новаторською. Іван  Франко відзначав, що  байки  Григорія Савича
«писані гарною, декуди навіть граціозною мовою», а в порівнянні
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з відомими байкарями давнини вони «десять раз глибші й краще
розказані».
2. Виразне читання байки «Бджола та Шершень».
3. Словникова робота за питаннями учнів, евристична бесіда.
— У чому Шершень звинувачує Бджолу?
— Що для Бджоли є найбільшою радістю?
— Що значить «природжене діло»? («Сродна праця».)
— Чи згодні ви з думкою автора? Відповідь обґрунтуйте.
— Чим ця байка за формою відрізняється від звичних нам, наприклад байок Глібова, Гребінки, Крилова? (Вони мають «силу»,
а не мораль, докладно пояснюють ідею.)
4. Виразне читання байки «Вовк та Собака».
5. Словникова робота за питаннями учнів, евристична бесіда.
— Чи поділяєте ви погляди  автора на підстави виникнення
справжньої дружби? На якому  ще підґрунті може триматися
дружба?
— Якими рисами наділений Вовк?
— Які метафорично-алегоричні образи використовує автор,
характеризуючи  своїх героїв? («Хвіст лисячий», «погляд вовчий» — «дзеркало душі».)
6. Завдання учням.
 Пригадати, що таке притча, з якими притчами ми вже ознайомилися.
7. Виразне читання уривків із притч Г. Сковороди «Вдячний
Еродій» та «Вбогий жайворонок».
8.	Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда,
виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
— Які думки притч вам запам’яталися, припали до душі?
Чому?
— Випишіть  «мудрі цитати» з притчі «Вдячний Еродій».
(«…Охоче ми  робимо все те, що  святе і бажане…»; «Яка користь 
з янгольскої мови, коли в ній нема доброї думки?»; «Чи є плодом
тонка наука, коли недобре серце?»; «Природа блага — всьому початок, а без неї ніколи не бувало благості» та ін.)
— У чому  суть  байки  «Вбогий жайворонок»? (Треба вміти 
бачити  головне, бо  можеш звернути увагу на щось привабливе,
яскраве, і не побачити пастки.)
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— Випишіть (або прочитайте) рядки, котрі можуть бути провідними думками притчі «Вбогий жайворонок». («Се і є остаточна істина — побачити, який в  кожному ділі гніздиться дух: чи 
благий, а чи  злий»; «Часто під недобрим лицем і під негарною
маскою притаєне божественне сяєво  і блаженне серце, в обличчі
ж світлім, ангельськім — сатана» та ін.)
9. Виразне читання уривків із філософського трактату «Вступні
двері до християнської добронравності».
(Це конспект катехитичного  курсу, що  його  Г. Сковорода читав у додаткових класах Харківської колегії.)
10.	Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда,
виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
— Які істини, на ваш погляд, може почерпнути для себе
сучасна світська людина? (Загальнолюдські цінності, любов до 
ближнього, уникнення злих вчинків, злочинів.)
— Висловіть свою думку з приводу цих чеснот і пристрастей,
їх ролі в нашому житті.
— Запишіть поняття, що, за Сковородою, є складові гріха
й добронравності.
Складові гріха
пристрасть
заздрість
ненависть
пам’ятозлобіє
гордість
підлесливість
неситість
скука
каяття
смуток
сум

Складові добронравності
щиросердечність
доброзичливість
незлобність
прихильність
лагідність
щирість
богонадійність
безпечність
задоволеність

V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Прочитайте слова Г. Сковороди  й визначте, яку  з його  філософських ідей вони підтверджують.
«Бажаєш бути щасливим?.. Для цього не треба їздити за моря,
колінкувати перед  сильними  світу  сього, щастя завжди  і всюди 
з тобою, його  тільки  треба пізнати». (Ідея про  самопізнання та
самовдосконалення.)
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найбільше мене вразило…»
«Твори Г. Сковороди змусили мене замислитися над тим, …»
«Я вважаю, що…»
VII.	Домашнє завдання

Вміти переказувати  й аналізувати  байки, притчі, уривок
з трактату; вивчити напам’ять 4–5 афоризмів Г. Сковороди.
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Нова українська література

Урок № 19
Нова українська література. (Огляд.)
дати поняття про  етапи  розвитку, тенденції,
напрями, стилі нової української  літератури;
допомогти учням усвідомити  значення нового 
етапу в розвитку української культури; розвивати навички  самостійної  роботи  з підручником, іншими джерелами інформації, виділення
головного, порівняння та співставлення явищ
суспільного  і мистецького  життя; виховувати 
почуття поваги до  минулого нашого народу,
допитливість, естетичний смак.
Обладнання:
виставка книжок письменників нової україн
ської  літератури, ілюстрації до  характеристики доби.
Теорія літератури: художні напрями, класицизм, романтизм, реа
лізм, сентименталізм.
Тема.
Мета:

Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Розповідь напам’ять афоризмів Г. Сковороди.
(Один з афоризмів учні мають прокоментувати.)
2. Переказ байки, притчі або уривка із філософського трактату.
(Учні переказують  байку, притчу  чи уривок із філософського 
трактату, ідея яких їм найбільше до душі.)
3. Слово вчителя.
Працюючи в  Харківському  колегіумі, Г. С. Сковорода використовував таку систему оцінок:
— весма остр
— зверок острой
— гораздо понят
— очень понят
— понят
— кажется понят
— не понят
— не очень понят
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— весма непонят
— кажется негоден
— не годен
— самая негодница
— туповат
— туп
— очень туп
4. Запитання до учнів.
— Яку б оцінку за тему «Життя і творчість, ідеали Г. С. Ско
вороди», ви поставили б собі?
— Чи можливе подібне оцінювання? Назвіть його плюси й мінуси.
5. Слово вчителя.
Завершити  тему  хочеться словами  Г. С. Сковороди: «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися…»
II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Нова доба нового просить  слова. І це нове слово прийшло 
з появою в  літературі блискучого насмішника й глибокого патріота, щиросердної  людини  й талановитого письменника Івана
Петровича Котляревського, якого називають  зачинателем нової української  літератури. Його  справу підхопили  Г. КвіткаОснов’яненко, поети-романтики, а Тарас Григорович сказав, що 
про самобутню українську літературу та мову дізналися й заговорили в тодішній усій Європі.
Про початки нового українського письменства, яке розвивалося не завдяки  створеним сприятливим умовам, а всупереч
негараздам та заборонам, ми будемо говорити на сьогоднішньому 
уроці.
IІІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Самостійна робота з підручником, довідковими матеріалами.
(Учні складають узагальнюючу  таблицю про  суспільно-історичні процеси в  Україні кінця XVIII — початку  й середини 
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XIX ст., розвиток української літератури, її літературні напрями,
тематику, проблематику та жанри.)
Суспільно-історичні обставини
— Скасовано геть
манство й Запорозьку Січ.
— Повністю ліквідовано автономію
на Лівобережжі,
Україна стала
кількома росій
ськими губерніями.
— Запроваджено 
кріпацтво.
— Духовне поневолення нації.
— Народні повстан
ня (в с. Турбаях на
Поділлі, під приводом У. Кармалюка,
Коліївщина, оприш
ки та ін.).
— Заснування Кирило-Мефодіївського братства.
— Постійні заборони української 
мови, закриття народних шкіл; заборона служби в церк
ві українською
мовою та ін.

Культурне життя

Літературне життя

— Відкриття гімназій,
ліцеїв, Харківського та
Київського університетів.
— 1818 р. виходить 
перша граматика української мови О. Павловського.
— Виходять три збірки 
українських народних
пісень М. Максимовича.
— У Харкові та інших
містах з’являються газети, журнали, альманахи «Молодик», «Ластівка», «Український
альманах».
— Відкрито Харків
ську публічну бібліо
теку.
— Виникають науковолітературні гуртки.
— Засновано перші
професійні театри 
в Харкові, Києві та
Полтаві.
— Розвивається творчість кобзарів
та ін.

— 1798 р. виходять перші три частини «Енеїди»
І. Котляревського, написані живою народною
мовою.
— Виходить проза
Г. Квітки-Основ’яненка,
який утверджує життє
здатність і гідність української мови.
— 1840 р.— вихід «Кобзаря» Т. Шевченка, що 
є подією загальноєвропейського значення.
— Творчість поетів-романтиків.
— Творчість Марка
Вовчка, А. Свидницького, М. Шашевича,
Л. Глібова, О. Стороженка, Ю. Федьковича,
П. Куліша та ін.
— Розвиваються літературні напрями — сентименталізм, романтизм,
реалізм; з’являються
нові жанри, бурлескна
стильова течія. Основна
тема — життя народу та
ін.

2.	Робота в парах (або в групах), уточнення, доповнення таблиць.
3. Повідомлення про результати роботи.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
1) Визначте в  кожному  розділі таблиці найважливішу, на ваш
погляд, подію, факт; своє твердження обґрунтуйте.
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2) Поєднайте непоєднуване.
Харків
Київ
Полтава
«Енеїда»
«Кобзар»
сентименталізм
романтизм
реалізм

(Перші осередки нової української культури.)
(Знакові для української літератури видання.)
(Літературні напрями нової української 
літератури.)

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Робота з підручником, складання узагальнюючих таблиць 
для мене…»
«Феноменом доби  кінця XVIII — середини  XIX ст. є, на мій
погляд, …»
«Мене вразив той факт, що…»
VII.	Домашнє завдання

Вміти  розповідати про  соціально-історичні обставини доби,
виникнення і розвиток нової української літератури.

Урок № 20
І. П. Котляревський. Життя і творчість. Поема
«Енеїда».
Мета:
зацікавити учнів  творчістю письменника, допомогти усвідомити її  значення для розвитку 
нової української літератури; розвивати навички  сприйняття інформації на слух, виразного 
читання ліро-епічних творів, їх коментування;
на прикладі життя письменника виховувати 
патріотизм, національну  свідомість, любов до 
мистецтва.
Обладнання:
портрет письменника, ілюстрації до  його  життєвого  і творчого  шляху, книжкова виставка
різних видань його творів.
Теорія літератури: поема, травестія, бурлеск, пародія.
Тема.
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Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Біографія видатної  людини  — сама як захоплююча книга.
Уявіть  собі: канцелярист, військовий командир, дипломат, літератор-поет і драматург, учитель, опікун  благодійних закладів — і все це гармонійно поєдналося в особі Івана Петровича
Котляревського. За кожним із названих занять  — ледь не детективна історія, героїчний подвиг чи невтомна праця, наснажена
великим гуманізмом. Ось про це ми поговоримо на сьогоднішньо
му уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Бліц-турнір (усне фронтальне опитування).
— Назвіть найважливіші суспільно-історичні події  кінця
XVIII — середини XIX ст.
— Завдяки  чи всупереч чому  розвивалася українська куль
тура?
— Якими  є найважливіші події  культурного  життя того 
часу?
— Назвіть зачинателя нової української літератури? Від чого 
починається відлік?
— Перелічте найвидатніших письменників цієї доби.
— Які основні теми їх творів?
— Які стильові напрями  розвивалися в новій українській літературі, хто їх представляв?
2. Підбиття підсумків учителем, оцінювання найактивніших учасників.
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Ми говорили про незвичайні історії й факти, пов’язані з життям
та творчістю славного полтавця Івана Петровича Котляревського.
Ось вони.
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— Навчаючись у  Полтавській духовній семінарії, митець ви
вчив  стародавні мови  (старогрецьку, латину), сучасні йому німе
цьку  й французьку, читав в оригіналі твори  античних авторів 
Вергілія, Горація, Овідія.
— Семінаристи називали  Котляревського  «римачем», бо він 
умів майстерно підбирати дотепні рими.
— Коли він перебував на військовій службі, завдяки  своєму 
дипломатичному талантові зробив так, що сорок тисяч татарських
кіннотників перейшло на бік російського війська; вороже місто 
здалося без жодного пострілу; хоч був штабним офіцером, сам водив бійців в атаку, отримав орден Анни та інші нагороди за бойові
подвиги.
— Написав три частини поеми «Енеїда», а видавець Парпура
надрукував їх у Петербурзі без відома автора.
— Замість подяки  Котляревського  ганяють  за півтори  тисячі
кілометрів по полках, а потім і зовсім звільняють  з армії; хороб
рий офіцер виступав проти жорстокості й несправедливості щодо 
повсталих киян-ополченців, задунайських козаків, яким за допомогу обіцяли землю, а дали батогів.
— Захопився театром, сам грав комічні ролі; став директором
Полтавського  театру. Написав п’єсу  «Наталка Полтавка», яка
мала й досі має величезний успіх.
— За сумлінне виконання обов’язків попечителя богоугодних
закладів нагороджений діамантовим перснем.
— Як дворянин, мав дві родини  кріпаків, котрих відпустив 
на волю, накликавши велике незадоволення місцевих кріпосників.
— На пам’ятник Котляревському збирала кошти вся Україна,
а відкриття монументу перетворилося на загальнонаціональне
свято пошанування великого українця.
2. Самостійна робота з підручником.
(Учні читають статтю про І. Котляревського, відшукують у ній
інші цікаві факти, доповнюють розповідь учителя.)
3. Зачитування сторінок із повісті І. Пільгука «Грозовий ранок».
4. Слово вчителя.
Пригадайте античну  легенду про  Троянську війну, падіння Трої. Одному  з троянців, Енею, небожителі доручили високу  місію: попливти у  мандри, знайти  землю й заснувати  Рим.
Пригоди  й подвиги  лягли в основу поеми  Верґілія «Енеїда» (за
зразком «Іліади» та «Одіссеї» Гомера) як своєрідне пояснення
«божественного» походження Римської  імперії. Котляревський,
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взявши  античний сюжет, наповнив  його  зовсім іншим змістом.
Він переодягнув українських поміщиків, чиновників, козаків 
у  троянців; показав український побут XVIII століття, звичаї,
традиції українців, починаючи від обрядів до ігор, пісень, танців,
їжі, одягу і навіть до способу мислення, характеру. (Переодягання
французькою мовою — травестія.) У Верґілія поема носить  героїчний зміст. Котляревський переробив  його на пародію, вніс
жартівливо-сатиричний лад, тобто  бурлеск. Таким чином була
створена бурлескно-травестійна поема.
До  Котляревського  «Енеїду» Верґілія по-своєму переробляли 
письменники різних епох та народів, але український твір вийшов 
цілком оригінальним і зажив  слави на довгі віки. Володимир
Сосюра писав:
І так, як ми, як з нами це було,
Над книжкою своєю «Енеїди»
Нащадок схилить радісне чоло.

Твір складається із шести  частин  (замість  12 у  Верґілія).
Оскільки він писався близько  тридцяти  років, то  і тональність 
його  змінювалася — від насмішкувато-сатиричної до  героїкопатріотичної  (під впливом подій вітчизняної війни  1812 року).
В поему введені цілком оригінальні картини  «пекла», де мучилися пани, чиновники  і всі, хто неправедно  жив, та «раю», куди 
автор помістив знедолених і скривджених за земного життя.
Та найбільше про все ми дізнаємося зі сторінок твору.
5.	Коментоване читання I частини «Енеїди» І. Котляревського.
6. Словникова робота за питаннями учнів.
(Слід звернути увагу на доцільність уживання грубих, лайливих слів.)
7.	Обмін враженнями щодо прочитаного, коментарі вчителя, демонстрація ілюстрацій.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Виконання учнями тестового завдання.
 Доповніть  речення, обравши  з поданих відповідні за змістом
слова.
«Два століття… на світі безсмертний автор “Енеїди” й “Наталки 
Полтавки”, поет, веселий мудрець, в  якому  мовби… оптимізм
народу, його дужий, … смуткові дух, патріотичне чуття, обдарованість, моральна чистота». (Олесь Гончар)
А росте, застиг, не зрозумілий;
Б думає, відчувся, не збережений;
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 В живе, уособився, не підвладний;
Г

готує, допоміг, не кращий.

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Сказавши одну  фразу про  І. Котляревського  чи  його  твір, передайте уявний мікрофон другові.
VII.	Домашнє завдання

Знати  біографію І. Котляревського, прочитати перші три  частини  «Енеїди» (в уривках), вміти їх переказувати  й аналізувати.

Урок № 21
І. П. Котляревський. Національний колорит,
гумор, образи поеми «Енеїда».
Мета:
допомогти учням усвідомити  ідейно-художній
зміст, значення поеми  «Енеїда» для розвитку нової української  літератури, української 
мови; розвивати навички виразного  читання, аналізу  ліро-епічних творів, висловлення
власної думки  щодо прочитаного; виховувати 
почуття патріотизму, національної  самосвідо
мості, пошани до духовних надбань нашого 
народу, почуття гумору.
Обладнання:
портрет письменника, ілюстрації до поеми 
«Енеїда», книжкова виставка різних видань 
твору.
Теорія літератури: бурлескно-травестійна поема, пародія, алюзія,
силабо-тонічне віршування.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
«…Поема Котляревського  — самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх троянців  і латинян переодягнено в  жупани  й кобеняки українського  козацтва XVIII ст., в  каптани 
й мундири  тодішнього  чиновництва, у підрясники  й ряси  “хаптурного  роду”,.. де широким пензлем змальовано побут тогочасного панства, що  замінило  собою Верґілієвих олімпійців»,— пи114

сав  Максим Рильський. Ця поема настільки  колоритна, що її 
люблять  читати  і в наші дні. В чому  секрет популярності твору,
яким чином ідеї наших пращурів не застаріли, залишилися актуальними, ми спробуємо розібратися на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Літературний диктант.
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; перевіряється
в парах під керівництвом учителя.)
1) 1798 рік — це рік… (виходу «Енеїди»)
2) Який жанр «Енеїди»? (Бурлескно-травестійна поема.)
3) Чий сюжет наслідував Котляревський? (Верґілія.)
4) Що  лежить в основі твору? (Народне життя українців 
XVIII ст.)
5) Яке завдання дали Енеєві боги? (Заснувати Рим.)
6) Хто  з богів  захищав  Енея, а хто  йому перешкоджав?
(Венера — його мати — допомагала, Юнона шкодила.)
7) Які цілком оригінальні сцени  є в  3-й частині поеми?
(Сцени раю та пекла.)
8) Що  таке бурлеск? (Змалювання в  жартівливому, знижувальному тоні.)
9) Що  таке травестія? (Переодягання, перенесення в  інші
історичні умови.)
10) Якою мовою написаний твір? (Живою, розмовною українською мовою.)
11) Як Котляревський характеризує богів, що  живуть на
Олімпі? (У негативному плані — пияки, пліткарі, інтригани, нероби.)
12) Зі скількох частин  складається поема і скільки  років писалася? (Із шести частин; 30 років.)
2. Складання «сюжетного ланцюжка» перших трьох частин
«Енеїди».
Еней
тікає
з Трої

Еол влаштовує бурю на
прохання Юнони, а Неп
тун проганяє вітри

Еней тікає, а Ді
дона від кохання гине

Еней потрапляє на Карфаген 
до Дідони; бенкетує там,
поки Зевс не розгнівався

Троянці потрапляють на Сицилію,
там Еней поминає батька. Юнона
провокує спалення кораблів
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Еней іде
до батька
в пекло

3. Завдання учням пошуково-дослідницького характеру.
 Із першої  строфи  I частини   «Енеїди» випишіть усі художні
засоби, зробіть висновок.
(Моторний, проворний, зле завзятіший — епітети; парубок
моторний — інверсія; тягу дав, п’ятами накивав  — фразеологізми; зробили з неї скирту гною — метафора; як гиря — порівняння; гною, ланців — знижена лексика. Висновок: автор уживає багато  різноманітних виражально-зображальних, емоційно 
забарвлених художніх засобів; серед них — гумористичні, знижена лексика.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання уривків з «Енеїди»
Учні читають  IV–VI частини поеми; особливо: Еней на березі
Тібру — V, 1–10, оплакування вбитих — VI, 89–95.)
2. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями
щодо прочитаного, евристична бесіда.
— Як змінився тон  розповіді? Чому? (Став  героїчним, уславлює подвиги козаків.)
— Які нові герої, хоч і епізодичні привертають увагу? Чим?
(Низ та Евріал.)
— Яким виступає в останніх частинах твору  Еней? (Як бувалий, сміливий воїн, а не гультяй.)
— Як, на ваш погляд, ставляться до проблеми війни  герої  та
сам автор? (Герої — як до справи честі; автор — засуджує.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Оберіть із запропонованих і вставте пропущені слова в уривки 
з вірша Т. Шевченка «На вічну пам’ять Котляревському».
Будеш, …, панувати
Поки … люди;
Поки сонце з неба …,
Тебе не забудуть!

(дядьку, товаришу, батьку, брате; живуть, думають, боряться, сміються; сходить, сяє, лунає, сміється)
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Тепер мені зрозуміло, чому…»
«Мені сподобалося…»
«Мене здивувало…»
VII.	Домашнє завдання

Прочитати поему до кінця, вміти переказувати, характеризувати образи, висловлювати власну думку  щодо порушених проблем; вивчити напам’ять уривок (за вибором).

Урок № 22
І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять.
Мета:
допомогти учням через засоби виразного  читання усвідомити  ідейно-художні, естетичні
особливості віршів  Котляревського; розвивати 
пам’ять, навички виразного  читання та аналізу  ліро-епічних творів; виховувати  культуру 
поведінки перед  аудиторією, кращі моральні
якості.
Обладнання:
таблиці, планшети  з теорією виразного  читання, портрет письменника, ілюстрації до твору,
аудіозаписи.
Теорія літератури: виразне читання, темп, інтонація, пауза, логічний наголос, жести, міміка.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Виразне читання напам’ять — дуже важливий елемент літературної освіти, який не лише поліпшує пам’ять, вчить вільно 
й невимушено триматися перед аудиторією, а й сприяє розумінню ідейно-художнього  змісту  твору, розвиває естетичний смак.
Сьогодні ми  й будемо  розвивати навички виразного  читання
напам’ять.
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II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Створення «сюжетного ланцюжка» IV—VI частин «Енеїди».
Троянці, успішно пропливши повз островів 
Цірцеї, потрапляють на
береги Тібру

На латинській землі
готуються до весілля
Турна та дочки Латина Лавінії

Сварка через цуцика няньки 
Амати, спровокована Фурією
Гнів Зевса через чвари 
богинь, подвиг Низа та
Евріала

Підготовка
до війни

Троянці йдуть 
з дарами до Латина
Еней залучає
в союзники Евандра

Турн убиває Палланта, сина Евандра

Бій Турна
з Енеєм, перемога
останнього

2.	Робота над характеристикою Енея.
моторний
козак

завзятий

любить погуляти

сміливий
воїн

розсудливий

вірний
обов’язку

добрий дипломат

Еней
поважає
предків

хитрий

відважний,
хоробрий

ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Розповідь напам’ять уривка з «Енеїди» (з обґрунтуванням вибору).
(Можна провести у вигляді конкурсу  з журі, нагородженням
переможців.)
2. Слово вчителя.
У поемі «Енеїда» часто використовуються алюзії.
Алюзія — це натяк на загальновідомий історичний літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура (художній засіб).
(Учні роблять  запис до  словничка літературознавчих термінів.)
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Наприклад, автор пише про свого улюбленого героя:
Прямий, як сосна, величавий,
Бувалий, здатний, тертий, жвавий,
Такий, як був Нечеса-князь,
На нього всі баньки п’ялили,
І сами вороги хвалили,
Його любов всяк — не боявсь.

Тут автор робить натяк на князя Григорія Потьомкіна, фаворита цариці Катерини  II, який завоював високе довір’я красою,
розумом, галантністю та хитрістю.
Поема «Енеїда» — віршований твір.
Віршування — система організації поетичної віршованої мови,
в основі якої  закономірне повторення певних мовних елементів.
Залежно від особливостей тієї чи іншої національної мови в певні 
історичні періоди  розвитку  літератури виробилися системи віршування: антична, або метрична, силабічна, тонічна, народне вір
шування, силабо-тонічна.
Нова українська література послуговується переважно  силабо-тонічним віршуванням.
Силабо-тонічне віршування засноване на закономірному  чергуванні наголошених і ненаголошених складів.
Пригадайте двоскладові розміри — ямб, хорей, трискладові —
дактиль, амфібрахій, анапест.
3. Завдання учням.
 Доведіть, що «Енеїда» написана чотиристопним ямбом.
Е | не5й | був | па5 | ру | бок | мо | то5р | ний |
∪  —    ∪    —  ∪    ∪    ∪   —     ∪  
І | хло5 | пець | хо5ть | ку | ди5 | ко | за5к |
∪  —     ∪     —     ∪  —   ∪   —
| ∪—5 | ∪—5 | ∪∪ | ∪—5 | ∪
| ∪—5 | ∪—5 | ∪— | ∪—5 |
V.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найкращим читцем, на мій погляд, був (була)…»
«Мене зацікавило…»
«Поему “Енеїда” можна назвати…»
VI.	Домашнє завдання

Навести приклади  4–5 засобів  комічного в поемі «Енеїда»;
скласти  схему віршування іншої, ніж зразок, строфи  (вказати 
рими).
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Урок № 23
І. П. Котляревський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової 
української драматургії.
Мета:
ознайомити учнів  із першим твором нової української драматургії; допомогти усвідомити 
її ідейно-мистецьку цінність; розвивати навички виразного  читання драматичних творів, їх
аналізу, висловлення власних думок з приводу прочитаного; виховувати високі моральні
якості, почуття гідності.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання п’єси,
ілюстрації до неї, аудіозаписи пісень із п’єси.
Теорія літератури: драматичний твір, види драматичних творів,
художні образи, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
У часи  Котляревського  глядачів уже не задовольняли ні
шкільні драми  з їхнім високим стилем, «часто незрозумілими»
словами, настановами, ні «гопачно-горілчані» інтермедії, «шароварщина». Хотілося щось «для душі». І ось саме тоді з’являється
п’єса зі щасливою сценічною долею — її  грають у  театрах і до 
цього  часу. Чим же так захопила ця драма? З’ясуємо на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.
2.	Коментарі й підсумки вчителя.
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
1819 рік, коли на сцені Полтавського  театру  була показана
п’єса «Наталка Полтавка», вважається роком народження ук120

раїнської драматургії, українського  театру. Сила і чарівна краса
драми, за словами  іншого видатного письменника І. КарпенкаКарого, «в простоті, в правді і, найголовніше,— в  любові автора до  свого народу, любові, котра з серця Івана Петровича
Котляревського перейшла на його твір».
Вперше п’єсу надруковано 1838 року. «Наталка Полтавка» —
це драма кохання бідної української дівчини-селянки, яка від
стоює своє право на щастя. В основі сюжету лежить цілком життєва ситуація: виникнення, розвиток і загострення конфлікту 
між Наталкою і возним Тетерваковським, багатим паном, нелюбим дівчині.
2. Виразне читання в особах уривків п’єси «Наталка Полтавка».
3. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями
щодо прочитаного.
4. Евристична бесіда.
— Що привернуло вашу увагу в побудові п’єси? Чому  саме?
(Багато пісень, мова персонажів, особливо возного.)
— Як ви думаєте, чим завершиться конфлікт Наталки  з воз
ним і з матір’ю, чому?
— Хто з героїв викликає симпатію, хто — ні, до кого ви ще не
визначили свого ставлення? Чому?
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 «Розшифруйте» вислів  Михайла Сементовського про п’єсу 
«Наталка Полтавка».
«Ждн повсть, ждн  бдь-якй твр дс н прпв  тк д дш млрсянм,
як «Нтлк», І. П. Ктлярвськг; стн  спскв її  хдть  і тпр щ п всй
Млрсї, нрд зсвїв її псн, нпсн Івнм Птрвчм, і є бгт ткх лдй, як знть 
нпм’ять вс опр».
(Жодна повість, жоден  будь-який твір досі не припав  так до 
душі малоросіянам, як «Наталка» І. П. Котляревського: сотні
списків її  ходять  і тепер ще по всій Малоросії, народ  засвоїв її 
пісні, написані Іваном Петровичем, і є багато  таких людей, які
знають напам’ять всю оперу.)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«У мене склалося враження…»
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«П’єса “Наталка Полтавка” для мене…»
«Я вважаю, що…»
VII. Домашнє завдання

Дочитати п’єсу, вміти її переказувати, аналізувати, характеризувати образи.

Урок № 24
І. П. Котляревський. П’єса «Наталка Полтав
ка». Торжество народної  етики. Наталка як
уособлення кращих рис української жінки.
Мета:
допомогти учням глибше усвідомити причини 
конфлікту  між героями  твору, художнє втілення, розв’язання його автором відповідно до 
норм народної  моралі й етики; розвивати навички аналізу драматичного твору та цілісного 
його сприйняття; виховувати почуття гідності,
цінності особистого щастя, гуманізм і толерантність, активну життєву позицію.
Обладнання:
портрет письменника, ілюстрації до  твору,
книжкова виставка, аудіозаписи.
Теорія літератури: мова автора і мова героїв, драматичний твір,
його види, художній образ, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Видатний український драматург Іван  Карпенко-Карий писав: «Багато води утекло в море забуття; в протяг такого довгого 
часу  тисячі драматичних п’єс спочивають вічним сном, забуті
навіки, а “Наталку” вивчили напам’ять  мало не всі слухачі…
Здавалося би, й “Наталці” пора спочить, а вона невгамовно 
лунає на сцені дивно  милими піснями  і буде лунать довго, довго…». І справа тут, мабуть, не лише в пісні, а в постаті героїні,
яка, попри всі звичаї  та загрози, рішуче виступила на захист
свого  щастя. І це тоді, коли навіть  коханий відступився — «що 
ж, не судилося!», коли  рідна мати  силує, просячи  та картаючи,
коли владний пан погрожує! А як часто  сучасні дівчата, не ма122

ючи  таких заборон  і обмежень, відмовляються від  щастя жити 
з коханою людиною заради  багатства! Ось  Наталка та інші герої п’єси  й нагадують їм і всім людям, що  за своє щастя треба
боротися, що добро  робити ніколи не пізно, як і визнати  свої 
помилки. Отже, розглянемо, які морально-етичні й естетичні
уроки дає нам знаменита полтавська дівчина.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ. Формування вмінь та навичок школярів

1. Переказ змісту п’єси.
2.	Робота в групах, виконання завдань пошуково-дослідницького
характеру.
(Можна провести у формі інтерактивної вправи «Акваріум».)
I група. Учні характеризують  головну  героїню Наталку, підтверджуючи свої судження цитатами з твору.
II група. Учні характеризують возного та виборного, відзначаючи їх негативні і позитивні риси.
III група. Учні характеризують Терпилиху, висловлюють своє
ставлення до її вчинків.
IV група. Учні характеризують  Петра й Миколу, знаходять 
у їхніх характерах спільне та відмінне.
V група. Учні досліджують  роль пісень у драмі «Наталка
Полтавка».
VI група. Учні досліджують мову дійових осіб, порівнюють її,
роблять виписки.
VII група. Учні визначають  тему, ідею й художні засоби 
п’єси.
3. Презентація групами своєї роботи.
4.	Коментарі вчителя.
I група. Підкреслити, що дівчина пишається тим, що вона —
«чесного  роду»; вміє кохати, але притримується думки, що 
спокій матері, шанування її  — це святе; заради  цього  можна
й на самопожертву піти; хоча в душі сподівається: до  цього 
не дійде. Побачивши поряд  реальне щастя, Наталка «бунтує»
проти несправедливості щодо неї, її  кохання й просто  людської 
гідності.
II група. Попри всі негативні риси, і возний, і виборний —
справжні українці. Перший не став одружуватися з багатою, але
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нелюбою дівчиною; вирішив  зробити добро  (до  якого все життя
прагнув, та, на його думку, нагоди не випадало), відступився від 
Наталки, не став заважати її щастю. Виборний теж проти брехні,
негативно ставиться до хабарництва чиновників.
III група. Терпилиха — стара жінка, яка зазнала в  житті
багато  горя; їй хотілося щастя своїй дочці (і собі біля неї), вона
його  саме так уявляла. І хоч мотиви її вчинків  хороші, зрозумілі, методи  ж неприпустимі (хоча в  той час було  звичайною
річчю підбирати пару, одружувати дітей за розсудом і бажанням батьків).
IV група. Петро  — взірець доброти  (навіть надмірної), християнського  смирення та всепрощення. Микола більш рішучий,
спонукає до дії й Петра.
V група. У п’єсі 22 пісні. (Див. Додаток 1 до уроку № 24.)
VI група. Звернути увагу на колоритну  мову возного, пересипану  «вченими» словами  та канцеляризмами, повторюваною примовкою «теє-то  як його» та ін.; на велику  кількість 
прислів’їв, приказок у  мові героїв, особливо  Наталки: «Знайся
кінь  з конем, а віл з волом», «Ніхто не віда, як хто обіда»,
«Живемо  і маємося, як горох при дорозі: хто не схоче, той
не вскубне». «Де не посій, там і вродиться», «Лучче синиця
в жмені, як журавель у небі» та ін.
VII група. Відзначити, що  ідея не «нав’язується», органічно 
випливає з дій героїв, з художнього полотна твору; художні засоби багаті, різноманітні, прикрашені гумором.
3. Повідомлення учня про сценічну долю п’єси Котляревського
«Наталка Полтавка».
(Див. Додаток 2 до уроку № 24.)
ІV.	Закріплення знань, умінь та навичок

	Колективна робота.
(Учні складають психологічний портрет українців  за п’єсою
Котляревського. Використовується інтерактивний метод  «Моз
ковий штурм».)
працьовиті

великодушні

покірні

релігійні

хитруваті

Українці
вміють щиро любити, бути вірними

схильні
до добра

здатні до само
пожертви заради 
ближніх
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веселі, дотепні, допитливі

V.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Значення п’єси “Наталка Полтавка” в тому, що…»
«Мені сподобалося, запам’яталося…»
«Робота в групах для мене…»
VI.	Домашнє завдання

Підготуватися до тематичної контрольної роботи.
Додаток 1 до уроку № 24
Пісні з п’єси «Наталка Полтавка»
№

Назва пісні

Хто виконує

Що розкриває

1

«Віють вітри, віють буйні»

Наталка

Тугу за Петром

2

«От юних літ не знал
я любові»

возний

Кохання до Наталки

3

«Видно шляхи полтав
ськії і славну Полтаву»

Наталка

Працелюбність, скромність, самоповагу, чесність

4

«Дід рудий, баба руда»

виборний

Веселу вдачу

5

«Ой під вишнею, під черешнею»

виборний

Погляд на нерівний
шлюб

6

«Всякому городу — нрав  возний
і права»

Хабарництво, лукавство,
насильство

7

«Де згода в сімействі»

Погляд на сімейне щастя

8

«Ой доля людськая, доля возний і ви
єсть сліпая»
борний

Ставлення людей до 
життя

9

«Ой мати, мати! Серце не Наталка
вважає»

Любов до Петра, рішучість у боротьбі за
щастя

10

«Чи я тобі, дочко, не доб- Терпилиха
ра желаю»

Любов до дочки, переживання за її майбутню
долю

Наталка,
Терпилиха,
виборний
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Закінчення таблиці
№

Назва пісні

Хто виконує

Що розкриває

11

«Ей, Наталко, не дрочися»

12

«Чого ж вода каламутна» Наталка

Переживання, горе,
тугу, сум

13

«Гомін, гомін по діброві» Микола

Незалежність, безкорисливість, повагу до минулого України

14

«Сонце низенько, вечір
близенько»

Петро

Щирість і вірність у коханні

15

«Вітер віє горою»

Микола

Любов до Петра

16

«У сусіда хата біла»

Петро

Нещасливу долю

17

«Та йшов козак з Дону,
та з Дону додому»

Петро

Волелюбність, козацьку 
вдачу

18

«Підеш, Петре, до тієї,
яку тепер любиш»

Наталка
і Петро

Глибину почуттів Наталки та Петра

19

«Ворскло річка невеличка»

Микола

Гордість за прадідів-козаків

20

«Ой я дівчина Полтавка» Наталка

Доброту, сердечність

21

«Наминаймо веселиться» всі разом

Доброту, сердечність

22

«Що за того Петруся»

Закликає бути щасливим

Терпилиха,
виборний та
Наталка

Микола

Вболівання Терпилихи 
за щастя дочки та повагу 
Наталки до матері,
покірність

Додаток 2 до уроку № 24

Сценічна доля п’єси Івана Котляревського
«Наталка Полтавка»
«Наталка Полтавка» — перший драматичний твір нової української літератури, який, за влучним висловом Івана КарпенкаКарого, є «праматір’ю українського народного театру».
П’єсу написав  Іван  Котляревський у  1819 р., і вона відразу ж
була поставлена у  Полтаві за участю відомого  актора Михайла
Щепкіна. Із цього  часу починається сценічне життя «Наталки 
Полтавки», яка стала улюбленою п’єсою глядачів. Сучасник
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І. Котляревського О. Терещенко відзначив, що вона була прийнята з гучним схваленням не тільки в Україні, а й у Росії.
Популярності п’єси сприяли чудова музика Миколи Лисенка
та майстерна гра акторів. Першою в  ролі Наталки виступила
артистка Катерина Нальотова. Велике враження на глядачів 
справляв  М. Щепкін, який грав  роль виборного. Це спеціально для нього  Іван  Котляревський написав  цю роль. 1845 року 
в  Тифлісі Макогоненка грав  Іван  Драйсіг. І настільки  майстерно, що один  із рецензентів писав: «Драйсіг грав виборного  так гарно, так натурально, що найкорінніші полтавці
визнали  б його  за свого  родича». Та найповніше краса п’єси 
розкрилася у  трупах М. Кропивницького, М. Старицького,
М. Садовського  і П. Саксаганського. В ролі Наталки  тут виступала знаменита М. Заньковецька. Потім — М. СадовськаБарілотті, Є. Зарницька, О. Петрусенко.
Із Полтави п’єса пішла у великий світ. Її дивилися в Петербурзі і Москві, Казані і Києві, Чернігові і Тифлісі. У 1839 році
журнал «Отечественные записки» відзначав: «“Наталку  Пол
тавку” грали в полтавському  театрі не раз, не десять, не сто 
разів  — і театр завжди  був повний, захоплення було  запальне,
оплескам не було  кінця».
«Наталку» грали все частіше і частіше, дивилися її  завжди охоче, і зали  кожного  разу  були переповнені. Наприклад,
«...у  Єлисаветі “Наталка” виставлена була в  залі дворянського 
собранія шість  разів: три  рази вдень  і три  рази увечері, при повнісіньких зборах».
1886 року трупа М. Кропивницького три місяці грала в Петербурзі, поставивши  «Наталку» двадцять  разів. І кожного  разу  —
сила людей, і кожного  разу  — надзвичайний успіх. Заслужений
артист України  Л. Сабінін, який протягом 60 років  артистичного  життя часто  брав участь у виставах «Наталки  Полтавки»,
згадував: «Мені доводилось виступати на Кавказі, в  Сибіру, на
Далекому  Сході — і всюди успіх... Пам’ятаю, як в  Єнісейську 
вистава обернулась у велике урочисте свято».
З газетних повідомлень про вистави  «Наталки  Полтавки»
можна довідатися про похід полтавської дівчини по  малих і великих сценах Кубані і Казахстану, Білорусії  і Молдови, Литви 
і Грузії. Популярна «Наталка Полтавка» і в  країнах Західної 
Європи, в Америці.
І сьогодні п’єса чарує нас своєю красою, соковитою мовою персонажів, чарівними піснями, незабутніми  героями, досконалою
грою акторів.
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Урок № 25
Тематична контрольна робота. «І. Величков
ський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода.
І. П. Котляревський».
Мета:
підсумувати  й узагальнити  знання учнів  за
вивченими темами з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння висловлювати власні судження,
аналізувати  й оцінювати  художній твір; виховувати кращі людські якості.
Обладнання:
тестові завдання у двох варіантах.
Теорія літератури: фігурний (курйозний) вірш, шкільна драма,
вертеп, афоризм, травестія, пародія, бурлеск,
алюзія, силабо-тонічне віршування.
Тема.

Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Основний зміст роботи

1.	Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
2. Написання учнями контрольної роботи.
Варіант I
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Укажіть, з якого твору ці поетичні рядки:
Свиснув козак на коня
Зоставайся, молода!
Я приїду, як не згину,
Через три года.

 А С. Климовського «Їхав козак за Дунай»;
Б І. Котляревського «Енеїда»;
В Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права»;
Г Г. Сковороди «De libertate».
2. Алюзія — це:
А наслідування художніх творів, літературних напрямів 
з метою висміювання;


Учитель  також може використовувати видання: В. В. Паращич. Українська
література. 9 клас (для українських шкіл): Комплексний зошит для контролю
знань.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
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 Б натяк на відомі історичні події, осіб;
В опис серйозних явищ, подій у зниженому тоні;
Г протиставлення історичних подій подіям, описаним
у творі.
3. Допишіть речення.
Для фігурних (курйозних) віршів характерні…
4. Продовжіть думку.
Травестією називається…
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Схарактеризуйте образ Наталки  Полтавки  з однойменної 
драми І. Котляревського.
2. Зробіть  короткий аналіз байки  Г. С. Сковороди  «Собака
і Вовк».
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Напишіть  твір-роздум за афоризмом Г. Сковороди 
«З усіх утрат утрата часу найтяжча».
Б Напишіть план-тези до теми «Поема І. Котляревського 
“Енеїда” — енциклопедія українського життя XVIII сто
ліття».
Варіант II
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Укажіть, з якого твору ці поетичні рядки:
Серцю свої тут — любов і тепло,
Всякеє горло тут смак віднайшло.
Я ж у полоні нав’язливих дум,
Лише одне непокоїть мій ум.

А С. Климовського «Їхав козак за Дунай»;
Б Г. Сковороди «De libertate»;
 В Г. Сковороди «Всякому місту — звичай і права»;
Г І. Котляревського «Енеїда».
2. Пародія — це:
 А сатиричний або гумористичний твір-наслідування з метою висміювання;
Б переодягання, перенесення звичаїв, побуту, традицій
з однієї епохи в іншу;
В натяк на відомі історичні події, явища;
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Г

висміювання вад представників  аристократичного  товариства.
3. Допишіть речення.
Для силабо-тонічного віршування характерні…
4. Продовжіть думку.
Бурлеском називається…
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Схарактеризуйте образ Енея з однойменної поеми І. Котля
ревського.
2. Зробіть короткий аналіз байки Г. С. Сковороди «Бджола та
Шершень».
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Напишіть  твір-роздум за афоризмом Г. С. Сковороди 
«О, коли  б ми в  ганебних справах були  такі ж соромливі
й боязні, як це часто ми буваємо боязкі й хибно соромливі
у порядних вчинках!»
Б Напишіть план-тези до  теми  «Український національний
характер у творчості І. Котляревського».
III.	Домашнє завдання

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення (див.
у ході уроку № 26).

Урок № 26
Тема.
Мета:

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Життєвий і творчий шлях.
ознайомити учнів  із життям і творчістю письменника, зацікавити ними, допомогти усвідомити їхнє значення для розвитку нової 
української літератури; розвивати навички самостійної  роботи  з підручником, додатковими 
джерелами, сприйняття інформації на слух,
виділення головного; виховувати почуття пошани до видатних людей України, оборонців 
духовності та її творців.
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портрет письменника, виставка його  творів,
ілюстративні матеріали до теми.
Теорія літератури: літературний напрям, течія, сентименталізм,
реалізм.
Обладнання:

Хід уроку
І.	Актуалізація опорних знань учнів

	Аналіз тематичної контрольної роботи.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Батько української прози, один  із перших, за висловом
І. Франка, «творців людової повісті», а ще директор Харківського 
професійного  театру, організатор «Товариства добродіяння», інституту  шляхетних дівчат, засновник журналу  «Український
вісник», предводитель дворянства Харківського повіту. І все
це стосується однієї  людини  — Григорія Федоровича КвіткиОснов’яненка. Про  його невтомну діяльність для розвитку духовності, національної  свідомості, гуманізму  співгромадян  ми 
дізнаємося на сьогоднішньому уроці.
IІІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Життя Квітки-Основ’яненка є цікавим та повчальним, гідним
романів  і повістей. І такі художні твори написані, наприклад —
повість Івана Ільєнка «Григорій Квітка-Основ’яненко».
2. Зачитування уривка з повісті.
— Моє шанування предводителю,— почув Григорій знайомий
голос і здригнувся — під вікном дворянського  зібрання стояв 
Андрій Владимиров.
— Оце так несподіванка! Чому  ж не сповістив, що навідаєшся? Позавчора ж тільки  листа одержав. А я вже думав, що  ти 
й дорогу до Харкова забув...
— Справник не завжди попереджає про свій приїзд,— жартома відповів Андрій.
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— Та заходь же до кімнати.
Потиснувши один одному  руки, обидва деякий час мовчали,
ніби їм не було про що й говорити.
— Отак завжди,— зніяковів  Андрій.— На відстані чого 
тільки не передумаєш, а стрінешся — ніби онімієш. А не бачилися ж ми  років п’ять. Чув  я про  твої діла і дуже радів. Та оце
дивлюся «Украинский вестник» і не вірю: залишив  журнал,
почав предводительствувати. Не в  твоїй натурі це. Ти  ж мав 
улюблену  справу.
— Улюблену? — Григорій посміхнувся.— Це не те слово.
Кровну  справу, яку обрав не для втіхи, а на все життя. А предводительство  — вимушений відхід. Мене не засліпили  блискучі
ґудзики. Я писатиму неодмінно. Пам’ятаєш нашу  бесіду  клечальної неділі? Багато води  збігло  з того  часу. Тоді ми  були 
нестримні й неусталені, як степові вітри. Тепер же шляхи наші
визначені.
— Без заздрощів  скажу  тобі, друже, що  життя твоє яскравіше, ніж моє. Театр, журналістика, товариство, інститут — я просто дивуюся, як ти  скрізь встигаєш. Ти володієш мистецтвом
жити, а для цього треба неабиякий талант.
— Спасибі, Андрію. Але ти перебільшуєш. Мені частіше доводиться чути нарікання, ніж подяку. Казна-що, буває, плетуть.
Я вже ось добрий десяток літ як у вирі, і в  цьому все моє щастя,
хоч нічого особливого й не досяг. А всякі пересуди — то минуще.
Якби у  світі хороших людей було навіть удесятеро  менше, ніж
недобрих, все одно перевага була б за ними, бо вони  стоять вище
дріб’язковості й ницості і своєю моральною досконалістю беруть 
верх.
3. Слово вчителя.
Як бачимо, письменник брав активну участь у громадському,
культурному житті, сприяв його розвиткові й дуже прислужився
рідному краєві, Україні.
4. Самостійна робота з підручником.
 Прочитайте статтю й випишіть у вигляді плану чи тез основні
віхи біографії Квітки-Основ’яненка.
5. Перевірка самостійної роботи.
6. Слово вчителя.
Перу  Г. Ф. Квітки-Основ’яненка належать  близько  80 прозових та драматичних творів. Спочатку він писав  російською
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мовою, потім зрозумів необхідність  розвитку  рідної  мови: «Як
говоримо, так і писати треба». Навіть посперечався з літераторами, які не визнавали української мови та літератури, і довів, що 
українською можна висловити найтонші думки  й найсердечніше
почуття. І підтвердив це справою — написав українською повість 
«Маруся», головні персонажі якої  — уособлення високих морально-етичних якостей простої  людини. А в передмові до  твору 
(1839) заявив: «Нехай же знають  і наших! Бо  є такі люди, що  з
нас кепкують  і говорять  та й пишуть, буцімто  з наших ніхто не
втне, щоб було і звичне, і ніжне, і розумне».
Квітка-Основ’яненко  широко використовував у  своїх творах
фольклор, етнографічно-побутові матеріали й правдиво показував 
працьовитість, мудрість, благородство простих людей, щирість та
глибину їхніх почуттів.
7. Повідомлення учня про сюжет повісті «Маруся» з коментарями чи коротким аналізом.
8. Слово вчителя.
Повість «Маруся» — взірець сентименталізму.
Сентименталізм — це літературний напрям, який виник
у  Європі в другій половині XVIII — першій половині XIX ст.
У центрі зображення творів сентименталізму — чутлива людина,
«життя серця», герой із демократичних низів.
(Учні роблять  записи до  словничка літературознавчих термінів.)
Для сентименталізму характерним є намагання показати особистість у її душевних порухах, почуттях, прагненнях; культ почуття, природи; утвердження багатства духовного світу представників нижчих станів; утвердження народних морально-етичних
цінностей; збереження класицистичного поділу на позитивних та
негативних героїв.
9. Складання опорної схеми «Тематична, жанрова та стильова
різноманітність творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка».
Див. с. 134.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Відгадайте, хто написав про Квітку-Основ’яненка такі рядки:
1) «Любіть мене так, як я вас люблю, не бачивши вас зроду…
Ваша Маруся так мені про вас розказала, що я вас навиліт
знаю».
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Твори

публіцистика

реалізм

проза

драма

«Конотопська
відьма»

«Маруся»,
«Конотопська
відьма»

«Шельменко-ден
щик»,
«Сватання
на Гончарівці»

2)

фейлетони,
статті,
нариси

історія народу та ін.

«Маруся»,
«Щира любов», «Козир-дівка»,
«Сердешна
Оксана»

Тематика

життя простих людей

сентименталізм

Жанри

кохання

Літературні
напрямки

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ой де, люде, наша слава,
Слава України!
(«До Основ’яненка»)

к е ч е в ш о н

к
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ч
е
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(Відповідь: Шевченко)

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Життя Квітки-Основ’яненка є…»
«Найбільш цікавим мені здалося…»
«Я замислився (замислилася) над тим, …»
VII.	Домашнє завдання

Опрацювати біографію письменника, підготувати повідомлення про  розділи повісті «Конотопська відьма», не вміщені в хрестоматії.

Урок № 27
Тема.
Мета:

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма».
допомогти учням усвідомити  ідейно-художній
зміст твору, його  значення для розвитку но134

вої української літератури; розвивати навички 
виразного  читання, коментування прозових
творів, самостійної  роботи  з художнім твором
та літературно-критичними  статтями підручника, висловлювання власної думки з приводу 
прочитаного, вирізнення засобів  гумору; виховувати усвідомлення необхідності соціально 
активної позиції в житті.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання твору,
ілюстрації до нього, відеоматеріали.
Теорія літератури: літературний напрям, течія, реалізм.
Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
У Квітки-Основ’яненка, як і в  багатьох героїв  його  творів,
було добре, чутливе до  чужого  горя серце. Але це не заважало 
йому бачити проблеми реального життя, сприймати їх і показувати або серйозно, або з великою долею гумору. Отже, письменник
є зачинателем ще й гумористично-сатиричного напрямку в українській прозі. Найкращим сатиричним твором Квітки є повість 
«Конотопська відьма», з якою ми познайомимося на сьогодніш
ньому та наступних уроках.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Завдання учням.
 Знайдіть спільне.
Харківська
публічна
бібліотека

Харківський
університет
?

В ідповідь: КвіткаОснов’яненко — один 
з ініціаторів-засновників

Харківський
міський
театр
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Курязький
монастир
?

«Товариство
добродіяння»

«Украинский
вестник»

Відповідь:
участь Г. КвіткиОснов’яненка

«Сердешна
Оксана»

«Маруся»
?

Відповідь: твори 
Квітки-Основ’яненка
сентименталістичного напрямку

«Щира
любов»

Фалалей
Повинухін

?

Фалурден
Повинухін

Грицько 
Основ’яненко

В ідповідь: псевдоніми Квітки.

2.	Розповідь про письменника.
(Учитель визначає найпомітніші віхи в житті письменника.)
3. Створення «психологічного портрета» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка.
розумний,
освічений

активний,
діяльний

чутливий, вразливий

з почуттям
гумору

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко
національно свідома
людина

патріот

добрий, не пихатий, не
зарозумілий з людьми 
нижчого стану

з почуттям
власної гідності

ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Зачитування уривка з повісті І. Ільєнка «Григорій Квітка-Осно
в’яненко».
Ще пильніше [Основ’яненко] став приглядатися до  життя,
бо  тільки  з нього  черпав  теми для своїх творів. Жахливий ви136

падок наштовхнув  його на написання «Конотопської відьми».
Поміщиця одного повіту, щоб позбутися відьми, яка «наврочила» засуху, звеліла топити в  ставку старих жінок. Як же пройти 
мимо такого невігластва й тупої жорстокості? От і з’явився задум
«Конотопської відьми». І сюжет, і елементи фантастики, і народний гумор, і етнографічні зарисовки, і своєрідна композиція —
все те свідчило про небуденний талант автора.
Точний образ сотника Забрьохи, який навіть не міг своєї сотні
перелічити, бо  знав  тільки до  тридцяти, і писаря Пістряка, грамотія, що вчився у дяка аж дванадцять років і «вже не возмогох
списати сотню за дрижанієм десниці від глумленія п’янственного 
з молодицями».
Критики поставили  ім’я Грицька Основ’яненка в  число найкращих тогочасних письменників. «Мы желали  бы поделиться
таким сокровищем не только  со всею Россиею, но и даже с Европой»,— писав «Современник» про «Марусю», а талантові її автора надавав європейського значення.
2.	Коментоване читання.
(Учні читають і коментують розділи I частини повісті Г. Ф. Квіт
ки-Основ’яненка «Конотопська відьма».)
3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного,
евристична бесіда.
— Про що пише Квітка-Основ’яненко в повісті?
— Що здалося вам смішним, а що сумним? Чому?
— Які особливості композиції  твору ви помітили? (Зверніть 
увагу на початок кожного розділу.)
4. Повідомлення учнів. Переказ розділів І частини, не вміщених
у хрестоматії.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Проведення міні-дискусії.
«Найпряміше, найблагородніше моє прагнення — показати,
від  чого у нас зло»,— писав  Г. Квітка-Основ’яненко. Чи вдалося
авторові здійснити його благородне прагнення?
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Повість “Конотопська відьма” здалася мені…»
137

«Мені здається, що  Квітка-Основ’яненко, описуючи  своїх героїв, вдається до…»
«Мені найбільше запам’яталося (здалося смішним)…»
VII.	Домашнє завдання

Дочитати  твір, вміщений у  хрестоматії, до половини; вміти 
переказувати його, аналізувати.

Урок № 28
Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Картини  життя українського  суспільства
за часів Великої Руїни.
Мета:
допомогти учням усвідомити  ідейно-художній
зміст твору та оцінку автором життя українців 
періоду  Руїни; розвивати навички виразного 
читання, коментування прозових творів, виділення проблем та провідних думок, висловлення власних міркувань  з приводу прочитаного;
виховувати критичне мислення, почуття гумору та справедливості.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання повісті,
ілюстрації до неї.
Теорія літератури: повість, реалізм, фантастика, сатира, іронія.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Як ви, напевне, помітили під час читання повісті Г. Ф. Квіт
ки-Основ’яненка, у  творі тісно переплітаються реалістичні картини  життя українського  суспільства періоду  Великої  Руїни 
з фантастикою. Чому письменник вдається до  такого прийому?
А хіба це не фантастика, коли найвищу посаду — сотника в містечку  займає безграмотний, ледачий п’яниця, і цього ніхто не
помічає? А освічена людина, писар, активно  бореться з відьмами  і разом із тим користується їхніми послугами. Ці та інші
складні перипетії повісті ми  й будемо обговорювати на сьогоднішньому уроці.
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II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Літературний диктант.
1) Якого  роду  був  Микита Уласович Забрьоха? (Чесного 
і важного; із сотенних старшин.)
2) Як Микита Забрьоха одержав  свій чин  сотника? (Він 
дістався йому у спадок.)
3) Скільки років було Микиті? (25.)
4) Чому Микита довго не одружувався? (Не дозволяв скупий
батько.)
5) Хто  така хорунжівна Олена? (Дівчина, господиня хутора
Безверхого.)
6) Який вид опису вжитий у такому уривку й про кого йдеться:
«…Голова йому нечасана, чуб непідголений, пика невмита, очі заспані, уси  розкудовчені, сорочка розхристана…»
(Портрет Забрьохи вранці після невдалого сватання.)
7) За чим нібито приїхав Забрьоха на хутір, як він розказав 
братові Олени? (За брагою для волів.)
8) Що вплинуло на вибір сотником нареченої? (Те, що вона
красива й багата.)
9) За допомогою чого хорунжівна Олена висловила свою відмову сотникові? (Гарбуза.)
10) Чому писар не міг порахувати козаків за допомогою зарубок на хворостині? (Бо переламав хворостину на зарубці.)
11) Чому Пістряк розгнівався й що надумав? (З нього посміялися, задумав сотникові помститися.)
12) Чим писар Пістряк схожий на пана возного  з «Наталки 
Полтавки» І. Котляревського? (Канцелярською засміченою мовою.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне коментоване читання уривків повісті «Конотопська
відьма».
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда.
— Що  є реальним, а що  фантастичним в прочитаних вами 
епізодах?
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— Що в повісті смішне, а що сумне?
— Як ви оцінюєте сцену виявлення відьом? Чи має це явище
реальне підґрунтя?
— Кого і що висміює автор, за допомогою яких засобів?
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Виконання учнями тестового завдання.
 Заповніть пропуски у висловлюваннях про Г. Ф. Квітку-Осно
в’яненка та його  твори, обравши відповідні за змістом слова.
«Имена Квитки  (Основьяненко) и  Т. Г. Шевченко  ставлю я на
первом плане и  … при  своем убеждении, что они  … любую литературу по верности живописи с натуры и глубине сердечного чув
ства». (П. Куліш)
А собираюсь … заинтересовали бы;
Б нахожусь … представили бы;
 В остаюсь … украсили бы.
«…у нас сонця, як Тарас, …місяця, як Квітка, і …зіроньки, як
наша Марковичка». (Ю. Федькович)
А Буде … буде … буде;
 Б Нема … нема … нема;
В Є … є … є.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я дізнався (дізналася) про старі часи, що…»
«Найсмішнішим мені здалося…»
«Сені стало зрозуміло, чому…»
VII.	Домашнє завдання

Дочитати повість до  кінця, вміти переказувати її  та аналізувати.

Урок № 29
Тема.

Мета:

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Іронія та сатира,
поєднання реалізму  й фантастики у повісті
«Конотопська відьма».
допомогти учням з’ясувати  секрети  художньої 
майстерності автора, ідейну спрямованість тво140

ру, природу сміху письменника; розвивати навички  аналізу  сатиричних прозових творів,
уміння висловлювати власну думку  з приводу 
зображуваних явищ, визначати  засоби  комічного; виховувати  активну  громадянську позицію, почуття гумору, естетичний смак.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання твору,
ілюстрації до  твору, відеоматеріали, словники 
літературознавчих термінів.
Теорія літератури: комічне, сатира, іронія, художній образ, художні засоби.
Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Давно відомо, що  сміх — це велика сила. Доброзичливий
гумор, самоіронія допомагають по-новому побачити проблему,
навіть вирішити її; подивитися на себе збоку. Сатира ж б’є досить 
боляче й влучно по негараздах та недоліках людей і суспільства,
допомагає очищатися від усього, що  суперечить  здоровому  глуздові, заважає жити. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, використавши 
у повісті «Конотопська відьма» зброю сатири  й додавши до неї 
велику  частку  фантазії, створив неперевершену  картину  життя,
яка, до  того  ж, не пригнічує читача нудним моралізаторством.
У секретах художньої майстерності письменника ми й спробуємо 
розібратися на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Складання «сюжетного ланцюжка» повісті «Конотопська відьма».
Хто такий
Забрьоха

Сумування сотника після
невдалого сватання

Розповідь про поїздку 
на хутір Безверхий

експозиція

розвиток дії

зав’язка

Рахування козаків і сором
писаря

Образа Пістряка і план 
помсти

Пропозиція писаря викореняти відьом замість іти сотнею
за наказом до Чернігова

розвиток дії

розвиток дії

розвиток дії
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Закінчення схеми
Випробування на
відьомство. Виявлення відьми Явдохи Зубихи

Сотник просить Зубиху, щоб приворожила йому хорунжівну

Чарування Зубихи: політ сотника
та ін.

кульмінація

розвиток дії

розвиток дії

Одруження сотника із
Солохою, Халявського 
з Оленою

Зняття Забрьохи із сот
ників, а Пістряка —
з писарів

Доля героїв,
відьми Зубихи

кульмінаційний момент

розв’язка

епілог

2. Заповнення «анкети» за біографіями сотника Забрьохи та писаря Пістряка.
(Проводиться за варіантами, у групах або парах.)
1

Прізвище, ім’я,
по батькові

Забрьоха Микита Уласович

2

Місце проживання

Конотоп

3

Національність

українець
25 років

4

Вік

5

Сімейний стан (на по неодружений; потім одружений із Солохою
чатку твору і в кінці)

6

Освіта

початкова

7

Посада

сотник

8

Риси характеру

ледачий, безвільний, грубий, обмежений

9

Улюблені заняття

добре поїсти й випити, спати, відпочивати

10 Взаємини з козаками грубі й гордовиті
11 Покарання

звільнення з посади за невиконання наказу

1

Прізвище, ім’я,
по батькові

Прокіп Григорович Пістряк

2

Місце проживання

Конотоп

3

Національність

українець

4

Вік

трохи старший за сотника, бо навчався

5

Сімейний стан (на по- неодружений
чатку твору і в кінці)

6

Освіта

духовна семінарія (ймовірно)

7

Посада

писар
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Закінчення таблиці
8

Риси характеру

хитрий, заздрісний, підлий, не дуже розумний

9

Улюблені заняття

пити, їсти, відпочивати, влаштовувати інтриги

10 Взаємини з козаками зверхній, грубий
11 Покарання

залишається без посади внаслідок своїх же
інтриг

ІV. Формування вмінь та навичок

1.	Робота зі словником літературознавчих термінів.
 Пригадайте, що таке комічне, іронія та сатира.
Комічне — естетична категорія, що  характеризує той аспект
суспільного життя, який викликає сміх.
Іронія — іносказання, яке виражає насмішку  або  лукавство;
подвійний смисл, коли  сказане у  контексті мовлення набуває
протилежного  значення; прихована насмішка, часто навіть під 
виглядом похвали.
Сатира — висміювання вад суспільства, недоліків людей у різ
ній формі, яке виражає негативне ставлення автора до  зображуваного.
2.	Робота в групах (або за варіантами).
І група досліджує засоби  комічного в повісті, виписує їх та
класифікує (можна дати готову частину таблиці).
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
Художній
засіб

Приклад

Вид комічного

Забрьоха, Пістряк, Халявський

«промовисті» гумор
прізвища

Полетів, мов ворона

комічне
порівняння

Чує кішка, де сало лежить; ханьки мнуть

прислів’я,
гумор
приказка;
фразеологізм

«Коли ж дивиться — вірьовка; потягнув тую
вірьовку — аж і тут гарбуз сирий причеплений!..»

комічна ситуація
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гумор

гумор

Закінчення таблиці
Художній
засіб

Приклад
«Мимошедшую седмицю глумляхся з молодицями по шиночках здешньої палестини і, вечеру сущу минувшаго дне, бих неподвижен, аки 
клада, і нім, аки риба морская»

мова персонажа

Вид комічного
гумор

«Еге, пане писарю! Я б, пожалуй, соблаговолів, протиставтак ліків більш тридцяти не знаю. Лічи сам
лення (антиі роби, як знаєш, ти на те писар; а я усе опісля теза)
підпишу, бо я на те сотник, щоб не лічити,
а тільки підписувать»

сатира

«Та ще на одне око сліпа, від паршів волосся по- гіпербола
вилазило, і голова голісінька, як долоня; уся
шия у чиряках та в пістряках, аж тече; на щоці
огник; зубів недолік, горбатенька, курноса,
тільки ямка замість носа, на одну ногу крива
і правої скарлюченої руки до рота не піднесе»

гротеск

«А се вже звісно, і усюди так поводиться, що 
чим наш начальник дурніший, тим він гордіший і знай дметься, мов шкураток на вогні»

іронія

зіставлення,
порівняння

й т. ін.
ІІ група характеризує головних персонажів.
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
Забрьоха посаду сотника не заслужив, а успадкував. Він не дотримується козацьких звичаїв. Малоосвічений, грубий, лінивий,
тільки їсть, п’є та відпочиває. Жадібний (хоче одружитися на багатій); нерозумний (слухає, що радить писар), не виконує наказів 
начальства. Разом із тим пихатий, зарозумілий: «Хоч і підійшов 
до  людей, що перед ним усі шапки познімали  і поклоняються
йому, а він іде собі, надувшись, і ні на кого і не дивиться, тільки 
щоки роздува, щоб усі знали, що він тут-здесь є старший» і т. ін.
Писар Пістряк — дурисвіт і крутій, який використовує дурного  сотника й своє службове становище у власних інтересах.
Хитрий та підступний, мріє сам стати  сотником; разом із тим
нерозумний у простих речах — рахуванні козаків із хворостиною.
Писар пишається своєю вченістю, але говорить незрозумілою мовою і не до ладу. Жорстокий у визначенні та виведенні «відьом».
Судденко  Дем’ян  Халявський здається розумнішим, кращим
за сотника й писаря. Він Пістряка відразу ж розкусив, «та в потилицю і вигнав його з хати, і змінив його з писарства». Але й сам
швидко «щось процвиндрив, і його з сотенства змінили». Не вдав144

ся і його шлюб з Оленою хорунжівною, бо склався «не через Божу 
волю, а через Явдоху», «через чаклування та ворожіння».
Слід  зазначити, що в повісті немає позитивних персонажів,
і це говорить про її  сатирично-гумористичне спрямування, бурлескний стиль.
ІІІ група визначає, що в повісті є реалістичним, а що фантастичним.
Реалістичне
Спосіб життя, служба козацької 
старшини: об’їдання, пиття без
міри, неробство; чванливість і погорда до простих козаків. Звичай
топити відьом у посуху і т. ін.

Фантастичне
Причарування, ворожіння відьми 
Зубихи; вкрадені двері; політ сот
ника на хутір Безверхий; перетворення Зубихи на молоду дівчину,
стару бабу чи колоду і т. ін.

3. Презентація досліджень групами, коментарі вчителя.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Схарактеризуйте Г. Ф. Квітку-Основ’яненка на основі спогадів 
про нього сучасників.
«Ще юнаком, граючи на флейті, він висиджував в основ’янів
ському  саду  цілі ночі. В 1816 році написав  кадриль для зустрічі
військ, що поверталися з Парижа в Харків. Складав також п’єси 
для фортепіано, пізніше керував сільським хором свого брата».
«Їздячи з хутора Основи в Харків на службу, любив бесідувати  зі старим кучером Лук’яном, від  якого взяв  сюжети  багатьох
своїх оповідань».
«Листи  його до  літературних знайомих пересипано  скаргами 
та наріканнями на власне невміння висловлюватися як слід, проханнями виправляти та впорядковувати надіслані рукописи».
«Не маючи власних дітей, Г. Квітка-Основ’яненко  спілкувався з селянськими, часто  закликав їх до  себе і розповідав  казки,
втручався не раз у дитячі забавки на вулиці...»
«Міські гості заїздили до нього  зрідка, бо навколишня су
спільність дивилася на письменника з недовірою, навіть неприязно,— всяк пізнавав себе в його гумористичних нарисах».
«Дружина Ганна Григорівна брала жваву участь у працях свого чоловіка, читала й поправляла його писання, давала чоловікові
теми... Письменник присвятив дружині дві найкращі свої повісті
“Маруся” й “Сердешна Оксана”».
(З книги В. Шевчука
«Із вершин та низин».— К.: Дніпро, 1990).
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всебічно розвинений,
мав музичні здібності

любив дітей, щирий,
безпосередній, простий

не втрачав зв’яз
ків із народом

Г. Квітка-Основ’яненко
сміливий

вдячний

скромний, невпевнений у собі

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найбільше мені сподобалася робота...»
«Найцікавіша відповідь ...»
«Письменник відкрився нам як...»
VII.	Домашнє завдання

Скласти план-тези  статті підручника про  значення творчості
письменника (або визначити  це значення самостійно); вміти 
аналізувати повість  (образи, художні засоби); визначити особливості використання письменником фольклорних мотивів  (повідомлення окремих учнів).

Урок № 30
Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка.
Мета:
ознайомити учнів з особливостями українського  романтизму, його представниками, визначити їхню роль у  розвитку української  літератури; розвивати навички виділення головних
мотивів поезій романтизму, аналізу  ідейнохудожніх особливостей; виховувати почуття
любові до природи, поваги до норм народної 
моралі й етики.
Обладнання:
портрети письменників-романтиків, збірки 
їхніх творів, ілюстрації до них, українські пейзажі (фото-, відеоматеріали, твори  живопису).
Теорія літератури: романтизм, романс.
Тема.
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Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
У кінці XVIII — на початку  XIX століття в  Західній Європі
розпочалися активні антифеодальні, національно-визвольні рухи,
пройшла хвиля незадоволення новими  буржуазними відносинами. Творчі натури болісно переживали свій розлад із дійсністю, їх
обтяжувала життєва проза. Це стало поштовхом до виникнення
в мистецтві, літературі нового напряму — романтизму.
На перший план висуваються виняткові характери  й обставини, суб’єктивне переважає над об’єктивним. Романтики 
цікавляться всім екзотичним, сильним, яскравим, піднесеним,
схиляються до  містики, фантастики, умовності форм. З романтизмом пов’язане оновлення не лише жанрів, а й самого 
слова за рахунок введення асоціативності, багатозначності. Як
же розвивався романтизм в українській літературі, хто  його 
найяскравіші представники? Про  це ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.
1) Робота в парах. (Учні доповнюють, уточнюють  складені
вдома плани-тези про  значення творчості Г. Квітки-Осно
в’яненка. Зачитують вдосконалені роботи.)
2) Заслуховування повідомлень учнів про використання письменником елементів фольклору у своїх творах.
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
(Учні конспектують почуте.)
Романтизм в Україні мав такі особливості:
— велику роль в усіх родах літератури відігравала національно-історична тематика;
— ідеалізувалися патріархальні відносини;
— у  характерах поєднувалося національне й соціальне першоджерела;
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— ліричний герой перебував у гармонії з природою;
— «світова туга» носила характер суму за минулою славою та
волею України;
— український романтичний герой — це людина, яка є часткою всеосяжної природи, індивідуально-неповторна; тому  часто 
використовувався прийом психологічного паралелізму  — паралельне зображення природи й людини.
— головний герой української  романтичної поезії  — вільний
козак, вершник — символ виклику долі, — який знаходиться серед неозорих просторів  (часто вживалися народно-пісенні образи 
«синє море», «широкий степ», «буйний вітер», «бистрий Дунай»
та ін.);
— підносився ідеал суспільно  активної, діяльної  людини —
патріотичної, хороброї, здатної до самопожертви, відданої інтересам України (його уособлюють козаки, гайдамаки, народні співцібандуристи тощо).
2. Самостійне опрацювання статті підручника про П. ГулакаАртемовського.
3. Виразне читання балади П. Гулака-Артемовського «Рибалка».
4. Словникова робота, обмін враженнями.
5. Порівняльна робота.
(Учні порівнюють  баладу  із твором Ґете (мовою оригіналу  чи 
в перекладі).)
6. Слово вчителя.
Із жанром балади ви знайомі ще з сьомого класу (твір Т. Шев
ченка «Тополя»), у дев’ятому ми розглядали народні балади.
Згадаймо, що  балада — ліро-епічний твір з драматично напруженим сюжетом. Йому властиві невелика кількість персонажів, підкреслена узагальненість, у  творі відсутня деталізація,
матеріал викладено  стисло. У баладі присутня «магічна» музичність, вона тісно пов’язана з народними легендами, поєднує в собі
перекази й пісні.
7. Евристична бесіда.
— Пригадайте, що ви знаєте про русалок з русальних пісень.
— Доведіть, що «Рибалка» П. Гулака-Артемовського — балада.
— Назвіть  риси  романтичного  стилю в  баладі. (Єднання людини  і природи, винятковість  ситуації, фантастичні елементи,
народно-пісенні мотиви.)
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8. Самостійне опрацювання за підручником статті про Є. Гре
бінку.
9. Виразне читання, прослуховування аудіозапису ліричної поезії
Є. Гребінки «Українська мелодія».
10. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
11. Евристична бесіда.
— Мотив  якого  твору нагадує згода жити  з нелюбом заради 
спокою матері? («Наталки Полтавки» І. Котляревського.)
— Які фольклорні елементи використано у  творі? (Звертан
ня, риторичні окличні та питальні речення, протиставлення,
діалог.)
— Якими є емоційні стани ліричних героїв у вірші? (Протесту,
смутку, переживання, готовності до самопожертви, глибокого каяття.)
— Складіть  «партитуру» емоційних станів, почуттів  та настроїв героїні.
(— Протест, сум.
— Турбота, почуття відповідальності.
— Співчуття, переживання за долю дочки.
— Готовність до самопожертви, повна самовіддача.
— Каяття, жаль, смуток.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Поєднайте художні засоби з їх визначенням.
Рибалка молоденький
блищать зіроньки
приснули скалки

фразеологізми

любенький, серденько, рибочки,
глибшенько

порівняння

великі, маленькі, зрадний

протиставлення (антитеза)

Вона ж морга, вона й співа

зменшено-пестливі слова

Вода гуля!

повтори

як горлиця

інверсія

рано й вечір, весела — заплачу

метафора

закрити очі, пустити на поталу

звертання

мамо, голубко, рибалко, молоденький

епітети
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«На уроці мене зацікавило те, …»
«Мені здається, у наш час поезія романтиків…»
«Вірші для мене…»
VII.	Домашнє завдання

Знати відомості про ознаки  романтизму, навчитися виразно 
читати й аналізувати поезії.

Урок № 31
Поети-романтики  М. Костомаров, В. Забіла,
М. Петренко, М. Шашкевич.
Мета:
ознайомити учнів із творчістю українських поетів-романтиків харківської та галицької шкіл,
допомогти усвідомити її  ідейно-художні особливості та значення; розвивати навички аналізу ліричних творів, висловлення власної думки 
щодо прочитаного; виховувати прагнення до 
духовного збагачення, шанобливе ставлення до 
засад народної моралі й етики, працелюбність,
щирість, почуття любові й поваги до  батьків,
рідної мови, щирості й вірності в коханні.
Обладнання:
портрети письменників, збірки  творів, ілюстрації до них, краєвиди  України, аудіо-, відеозаписи з голосами природи (співом солов’я).
Теорія літератури: романтизм, ліричний вірш, романс, ліричний
герой.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Серед  багатьох жанрів української народної  творчості важливе місце посідає романс — переважно  сольна лірична пісня
інтимного  характеру, яка виконується у  супроводі музичного 
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інструменту. Характерними особливостями  цього  жанру  є глибоке відображення почуттів  та настроїв  людини, наспівна мелодія.
Романси найчастіше виконуються в домашній обстановці, на
дозвіллі, на вечорах, де збираються любителі співу. Індивідуальне
творче першоджерело тут відіграє набагато більшу роль, ніж в інших пісенних жанрах, до  речі, й зароджуватися пісні-романси 
почали  саме в добу  романтизму. Автори деяких романсів уже
забуті («Місяць на небі», «Чорнії  брови, карії очі»), але багато 
з них і відомі: «Дивлюсь я на небо» (сл. Михайла Петренка, муз.
Людмили Александрової), «Гуде вітер вельми в полі» (сл. Віктора
Забіли), «Вечірня пісня» (сл. Володимира Самойленка, муз.
Кирила Стеценка), «Ніч яка місячна» (сл. Михайла Старицького),
«Повій вітре, на Вкраїну» (сл. Степана Руданського), «Стоїть гора
високая» (сл. Леоніда Глібова), «Ой ти дівчино, з горіха зерня»
(сл. Івана Франка) тощо.
З особливостями перших українських романсів ми познайомимося на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Завдання учням.
 Впишіть у клітинки три найхарактерніші риси романтизму.
Н
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і
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і
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(Незвичайність, фантастичність, чутливість.)
2. Виразне читання балади П. Гулака-Артемовського «Рибалка»
та вірша Є. Гребінки «Українська мелодія», висловлення вражень і думок.
3. Евристична бесіда.
— Який із прочитаних творів  можна вважати  романсом?
Чому саме?
— Що нового українські поети-романтики внесли в  розвиток
нашої літератури?
— Які мотиви  й традиції дуже помітні у  творчості україн
ських романтиків? (Фольклорні, народнопісенні.)
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ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Самостійна робота з підручником.
(Учні опрацьовують статтю про М. Костомарова.)
2. Прослуховування аудіозапису співу солов’я.
3. Виразне читання вірша М. Костомарова «Соловейко».
4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного
5. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
— З ким порівнюється соловейко? (З поетом.)
— Випишіть дієслова на позначення співу  солов’я, зробіть 
висновок. (Затлямка, засвистить, співає, щебече, затьохкав, застогнав, терликнув, залився; автор використовує усе синонімічне
багатство мови для опису співу птаха.)
— Розкажіть  історію дівчини. (Дівчина втратила коханого,
самотня приходить увечері на могилу, довго там сидить і всім серцем сприймає спів солов’я, який теж, мабуть, за кимось сумує, бо 
співає самотньо на ялині біля могили, а не в кущах чи вербах, як
інші птахи.)
6. Самостійна робота з підручником.
(Учні опрацьовують статтю про В. Забілу.)
7. Виразне читання поезії В. Забіли «Соловей».
8.	Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда,
виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
— Який найпомітніший художній прийом використаний у вір
ші? (Художнього (психологічного) паралелізму.)
— Випишіть усі дієслова на означення співу  солов’я, порівняйте з попередніми виписками, зробіть висновки. (Щебечи,
затьохкаєш, свиснеш, заграєш, співай; синонімів  менше, ніж
у вірші М. Костомарова, автор більше зосередився на почуттях
і переживаннях ліричного героя, який страждає від нерозділеного кохання.)
— Хто протиставляється соловейкові? Чому? (Пугач — символ туги, лиха, темряви; соловейко  ж провіщає радість, світло,
взаємне кохання.)
9. Самостійна робота з підручником.
(Учні опрацьовують статтю про М. Петренка.)
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10. Виразне читання вірша М. Петренка «Небо» прослуховування
аудіозапису.
11. Словникова робота, обмін враженнями.
12. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
— Яким настроєм наповнена поезія?
— Доведіть, що це романс.
— Схарактеризуйте ліричного героя твору. (Сирота без привіту; зазнав  горя; романтично налаштований; сміливий, вільнолюбивий і т. ін.)
13. Слово вчителя.
Як ви, напевне, помітили, життя і творчість поетів-романтиків 
П. Гулака-Артемовського, М. Костомарова, М. Петренка пов’язані
з Харковом, зокрема, з Харківським університетом. Тому їх називають романтиками харківської школи. Близько до них і географічно, і за духом знаходяться Є. Гребінка та В. Забіла.
Однак були  ще великі українські території, які належали до 
інших держав. Але й там розвивалася українська література, українська мова, хоч і з великою часткою чужомовних впливів  та
діалектів.
У Львівській духовній семінарії  1834 року організувався нелегальний літературний гурток. Спочатку в ньому  було  троє —
Маркіян  Шашкевич, Яків  Головацький та Іван  Вагілевич, тому 
гурток й одержав назву «Руська трійця».
З великим ентузіазмом молоді патріоти взялися поширювати 
й розвивати рідну «руську», тобто українську культуру. Вони розповсюджували  збірки народних пісень  Максимовича, «Енеїду»
І. Котляревського, «Слово про похід  Ігорів», першу  граматику 
живої української мови О. Павловського.
Душею гуртка був  Маркіян  Шашкевич, зігрітий «неложною
любов’ю до  рідного народу» (за словами  І. Франка). Він  разом
із друзями  збирав  фольклор, сам писав поетичні твори. Коли 
гурток підготував  фольклорно-літературну  збірку  «Зоря», її 
заборонили, а авторів навіть  стали переслідувати. І все ж збірку  «Зоря» за допомогою одного  серба було видано  1837 року 
в Будапешті під назвою «Русалка Дністровая». І це був перший
паросток нової української  літератури в  Галичині. Значна частина тиражу  збірки  була конфіскована жандармами, а решта
(врятовані примірники) розійшлася з неймовірною швидкістю,
підносячи дух народу  й зміцнюючи віру в  те, що  рідне слово не
загине.
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14. Виразне читання вірша М. Шашкевича «Веснівка».
15. Словникова робота, обмін враженнями, евристична бесіда.
— Що таке «веснівка»? (Веснянка.)
— Які народні веснянки ви  знаєте, про  що вони, у  формі
чого побудовані? («Ой весна, весна — днем красна»; про весняне
відродження; побудовані у формі діалогу.)
— У якій формі побудована «Веснівка» М. Шашкевича?
(У формі діалогу маленької квітки з ранньою весною.)
— Яким є, на вашу думку, значення змісту  твору  — прямим
чи алегоричним?
(Алегоричним, поет мав на увазі долю України: мороз притиснув — і краса змарніла.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Відгадайте об’єднуючі поняття.
Я. Головацький

1. ?

М. Шашкевич

І. Вагілевич

П. ГулакАртемов2. ?
ський

Є. Гребінка

3. ?

М. Костомаров

М. Петренко

5. ?

4. ?

М. Костомаров

В. Забіла

Відповіді: 1. «Руська трійця». 2. Поети-романтики. 3. Харків
ська школа романтиків. 4. Автори відомих романсів. 5. Видавці
літературних альманахів, збірок.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найбільше враження на мене справив твір…, тому що…»
«Поети-романтики особисто мені…»
«У стилі романтизму мені імпонує…»
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VII.	Домашнє завдання

Вивчити відомості про поетів-романтиків, виразно  читати 
й аналізувати їхні твори, один із віршів вивчити напам’ять.

Урок № 32
Поети українського  романтизму. Виразне читання віршів напам’ять.
Мета:
допомогти учням глибше осмислити  ідейнохудожній зміст творів поетів-романтиків; розвивати пам’ять, навички виразного  читання
й аналізу  ліричних творів, визначення рис літературного напряму; виховувати любов до художнього слова, естетичний смак.
Обладнання:
портрети поетів-романтиків, збірки  творів,
ілюстрації до них, аудіозаписи.
Теорія літератури: виразне читання, темп, інтонація, пауза, логічний наголос, жести, міміка, ліричний вірш,
романс.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Як ми вже говорили на попередньому уроці, індивідуальне
творче першоджерело при виконанні романсів  (а ними  є переважна більшість  творів поетів-романтиків) відіграє дуже велику 
роль. Тому  за допомогою засобів виразного  читання — відповідних темпу, інтонації, пауз, логічних наголосів, доречних міміки 
й жестів  сьогодні ми намагатимемося передати  як авторські почуття, так і свої власні. Це буде запорукою того, що  яснішими 
стануть і зміст, і форма віршів.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
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ІІІ.	Основний зміст роботи

Виразне читання віршів поетів-романтиків з обґрунтуванням
свого вибору.
(Можна провести у формі конкурсу із журі, визначенням переможців та їх відзначенням.)
ІV.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Поєднайте поетичні рядки з назвами віршів та прізвищами їх
авторів.
Ти ж бачив сам,— не скажеш: ні —
Як сонечко і місяць червоненький
Хлюпощуться у нас в воді на дні
І із води на світ виходять веселенькі!

В. Забіла
«Соловей»

О мамо, голубко, не плач, не ридай.
Готуй рушники і хустки вишивай.

П. Гулак-Артемов
ський «Рибалка»

І в небо думкою влетів,
Між зорями співає,
А странний спів його людей
Уже не порушає.

М. Петренко 
«Небо»

Далеко за хмари, подальше од світу,
Шукать собі долі, на горе привіту,
І ласки у зірок, у сонця просить,
У світі їх яснім все горе втопить.

М. Костомаров 
«Соловейко»

Як засвищеш голосніше,
А далі тихенько:
Аж у душі похолоне,
Аж замре серденько.

Є. Гребінка
«Українська мелодія»

V.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найкраще, на мою думку, розповідав (розповідала) вірш…»
«Виразне читання напам’ять дає змогу…»
VI.	Домашнє завдання

Скласти  кросворди, чайнворди, головоломки на тему: «Укра
їнські поети-романтики».
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Урок № 33
М. В. Гоголь «Вечір проти Івана Купала».
Мета:
ознайомити учнів  із життям та творчістю
М. Гоголя, їх значенням для української культури; розвивати  компаративне мислення, навички  аналізу  літературного  твору  з погляду 
на менталітет автора; виховувати почуття гордості за визначні мистецькі таланти, які дала
Україна культурі інших народів.
Обладнання:
портрет письменника, збірка його творів, ілюст
рації до оповідання.
Теорія літератури: оповідання, романтична умовність, метафора.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Микола Гоголь  — видатний український митець, який
писав  російською мовою. Його  творчість належить  культурі
й українського, й російського народів. За життя Гоголя й згодом письменники  Микола Костомаров, Пантелеймон  Куліш,
Михайло  Драгоманов, Іван  Франко, Олена Пчілка та інші розглядали  його  «Вечори на хуторі біля Диканьки» як талановите
мистецьке явище українського  літературного процесу. Тарас
Шевченко у посланні «Гоголю» назвав  його другом і братом.
Великий Кобзар вважав провідною рисою творчості Гоголя
«сміх», сатиричне спрямування, своєї  — «плач» над  тяжкою
долею України, проте стверджував їхню духовну  спільність 
у запереченні зла. Сам Гоголь  завжди підкреслював  свою причетність до українського народу і його культури. Про життєвий
і творчий шлях письменника більш детально ми і дізнаємося на
сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

	Огляд кросвордів, чайнвордів та головоломок до теми «Укра
їнські поети-романтики».
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ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя.
Майбутній письменник Микола Гоголь з’явився на світ в небагатій поміщицькій родині на Полтавщині. Дід Опанас Дем’янович,
сам пробивав собі дорогу в житті і, хоч не дослужився до високих
чинів, але знав п’ять  мов, був  майстерним оповідачем анекдотів 
та різних історій. Батько деякий час служив поштовим чиновником, потім управляючим у помісті Д. П. Трощинського. Біографи 
відзначають його розум, поетичний та акторський таланти. Мати 
добре знала народні звичаї, була тонкою поетичною натурою. Сам
Микола був вразливим, хворобливим хлопчиком. Змалку  тягнувся до прекрасного  — народної  творчості, літератури, театру.
А в поміщика, де служив  батько, був  театр, домашній оркестр,
багата бібліотека, колекція картин, зброї, тому  майбутній письменник бував там часто.
У селі Василівка неподалік від  Миргорода, де знаходилася
садиба Гоголів-Яновських, щоосені проходили  ярмарки. Їх із
дитинства любив  спостерігати  Гоголь, і саме вони послужили 
йому джерелом для зображення знаменитого  Сорочинського 
ярмарку.
Навчався майбутній письменник у  Ніжинській гімназії вищих наук. Разом із друзями  слідкував  за новинками  літературного  життя, читав  Пушкіна. У гімназії видавалися рукописні журнали, була організована учнівська бібліотека, якою
завідував  Гоголь. Він  захопився живописом, театром, почав 
писати вірші. Але найбільшою його мрією була служба на благо 
Вітчизни. Це бажання могло  здійснитися лише в  Петербурзі,
куди  Гоголь прагнув усіма силами. Закінчивши навчання,
Гоголь їде в омріяний Петербург, працює чиновником і переживає глибоке розчарування: не таким він  бачив  своє служіння Батьківщині. Єдина користь  — набуття життєвого досвіду,
знайомство  з петербурзьким життям і здобуття матеріалів для
майбутніх творів.
Гоголь починає писати. Йому згадується Україна, він просить 
матір прислати  йому описи  звичаїв, національних костюмів,
пісні, казки, легенди українського народу. У 1831–1832 роках
виходить  збірник Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки».
Метою письменника було відобразити духовну красу народу, його 
мрії про вільне й щасливе життя. Твори отримали високу оцінку 
критики й мали великий успіх у читачів. Далі з’являються збірки 
«Миргород», «Арабески», знаменита комедія «Ревізор», поема
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«Мертві душі». Гоголь  багато подорожує, живе в  різних краях,
але все ж повертається на Батьківщину. Його твори й тепер цікаві
нашим сучасникам. Вони, як свого  часу  О. Довженко, можуть 
сказати: «Гоголь оволодів  моєю душею. Його  “Вечори на хуторі
біля Диканьки” ніби зачарували мене».
2. Евристична бесіда.
— Назвіть  чинники, які сприяли  розвиткові літературного 
таланту Гоголя.
Літературний талант Гоголя
культурне оточення в родині

інтерес до народної творчості,
спостереження над життям

бажання служити Вітчизні

3. Виразне читання I частини оповідання М. Гоголя «Вечір проти
Івана Купала».
4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
5. Евристична бесіда.
— Від  чийого  імені ведеться розповідь? (Оповідача, дячка
…ської церкви.)
— Які прикмети  тодішнього  життя відтворює письменник?
(Натуральне господарство, бідність козаків, на оселі яких постійно нападали вороги; церква, шинок; батьки обирали для дочок
багатих женихів, не зважали на почуття.)
— Ще раз прочитайте портрет Пидорки. У якому дусі він змальований? (Народнопоетичному.)
6.	Коментар учителя.
Відомо, що  Гоголь, працюючи над повістями, думав по-українськи й перекладав свої твори російською мовою. Тому в оригіналі багато українізмів. Характерним для гоголівського  стилю
є органічне поєднання комічно-простомовного з високо-ліричним.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Впишіть у  клітинки  ім’я персонажа, від  імені якого ведеться
розповідь у повістях «Вечорів на хуторі біля Диканьки».

(Пасічник Рудий Панько)
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я відкрив (відкрила) для себе…»
«Містика, “нечиста сила” для мене…»
«Мені здається, що “коріння” людини завжди…»
VII.	Домашнє завдання

Дочитати оповідання, вміти його переказувати, аналізувати.

Урок № 34
М. В. Гоголь. «Вечір проти Івана Купала».
допомогти учням усвідомити  ідейно-художні
особливості оповідання, його романтичну спрямованість; розвивати навички  аналізу прозових творів, висловлення власної думки  щодо 
прочитаного; формувати переконання, що чистота душі, остереження гріха — Божий і людський заповіти.
Обладнання:
портрет письменника, збірки  творів, ілюстрації до них, відеоматеріали  (фрагменти  екранізації творів української тематики).
Теорія літератури: оповідання, фольклорна основа, художній образ, художні засоби.
Тема.
Мета:

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
У 1850 році із заслання Т. Г. Шевченко писав  своїй добрій
знайомій Варварі Рєпніній: «Перед  Гоголем потрібно  ставитись 
побожно, як перед  людиною, обдарованою глибоким розумом
і найніжнішою любов’ю до  людей. Гоголь  — справжній знавець 
людського серця! Наймудріший філософ! І найпіднесеніший поет
повинен  благоволити перед ним, як перед  людинолюбцем!» Ось 
так високо оцінив  Шевченко  творчість  Гоголя. Спробуємо  й ми,
аналізуючи  гоголівський твір, усвідомити  його  гуманізм та моральні уроки.
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II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Складання опорної схеми.
 Опишіть у вигляді опорної  схеми  композицію оповідання
«Вечори проти Івана Купала»
обрамлення

опис козацького села

Позасюжетні елементи
портрет
опис
Пидорки
квітки

Вступ.
Розповідь 
про дідаоповідача

Поява
в селі
Басаврюка

Корж виганяє
Петра, який
полюбив його 
дочку

Петро укладає угоду 
з дияволом,
іде за скарбом

експозиція

зав’язка

розвиток дії

розвиток дії

сюжетна лінія
кульмінація

розвиток дії

розв’язка

Петро вбиває
Івася

Одруження
з  дівчиною

Божевілля Петра і зникнення, Пидорка йде в монастир

опис весілля
Позасюжетні елементи

2. Завдання учням.
 Пригадайте й розкажіть, що ви знаєте про свято Івана Купала
та про легенди, з ним пов’язані. (Матеріал вивчався в 6 класі.
Купальські пісні. Легенда про  цвіт папороті, що відкриває
скарби.)
ІV. Формування вмінь та навичок

1.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
 В оповіданні «Вечори проти Івана Купала» М. В. Гоголь виступає як письменник романтичного  спрямування. Визначте
риси романтизму у творі.
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Виняткові, містичні характери (Басаврюк, відьми);
— незвичайна ситуація, таємничість (пошук Петром скарбу);
— поєднання національного  і соціального  (протистояння бідного і багатого козаків);
— сильне кохання молодих людей — трагічний кінець;
— фольклорна основа.
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2.	Колективне (або групове) дослідження.
(Учні досліджують історію гріхопадіння Петра та розплати за
це.)
почуття
розпач

засліпнетерплячлення ба- ка в очікугатством ванні ночі

страх

втрата
губить па
волі над  м’ять і волю
вчинками до життя

дії
іде в ши- угода
нок, пи- з диявоячить
лом

іде у Ведме- підкоря
убиває
жий яр за
ється ви
Івася
скарбом
могам нечистої сили

гине

Висновок. Трагедія Петра не у наївній вірі в допомогу  чорта,
а у власній згубній жадібності, засліпленості багатством, занедбанні чистоти душі. Він скоїв гріхопадіння (починаючи від відчаю
до справжнього злочину, кровопролиття), розбагатів і одружився
з коханою дівчиною. Але на чужому горі щастя не збудуєш.
Висока народна мораль  засуджує злочинні вчинки  людини.
Тому  Петро  гине, а Пидорка йде в  монастир. Отже, автор утвер
джує думку, що сам зв’язок з «нечистою силою» уже є злодіянням.
3. Проблемне запитання.
(Розв’язується за допомогою інтерактивної вправи  «Займи 
позицію».)
— Чи хотів М. Гоголь переконати читачів, що існує «нечиста
сила»?
Так
Ні
(Учні наводять аргументи. «Так» — дуже достовірна розповідь 
очевидців, яскраві, детальні описи  зовнішнього вигляду, дій
Басаврюка, відьом.
«Ні» — оповідається, як сп’янілому  церковному  старості
привиділося, ніби  чарка кланялась  йому в пояс; підсмажений
баран ожив і танцював підпилим старшинам у тітчиному шинку.
Письменник відверто підсміюється над  забобонами  й п’яними 
видіннями козаків та церковних служителів.)
4.	Інтерактивна вправа «Дерево рішень».
Див. с. 163.
5.	Робота з текстом.
— Знайдіть  монолог-скаргу  Пидорки на свою долю та відповідь їй Петра.
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Проблема
Як слід було вчинити Петрові, коли його прогнав Корж?
Рішення I

Рішення II

Бути з коханою
людиною

нега
тивне

позитивне

нега
тивне
Бути нещасним
без коханої дівчини

позитивне

Залишитися
чесним і живим, можливо,
зустріти іншу

негативне

Відмовитися від дівчини; все залишити, як є

Не мати батьківського благословення

пози
тивне

Міг утратити 
дівчину, теж
міг загинути на
війні

Втекти разом
з дівчиною

Залишитися
чесним і живим

Піти в Крим і Туреч
чину завоювати добра

Рішення III

— Випишіть усі художні засоби й зробіть висновок про художню майстерність автора.
V.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найбільше мені сподобалася...»
«Я зрозумів (зрозуміла), що...»
«М. Гоголь довів, що...»
VI.	Домашнє завдання

Підготуватися до тематичної контрольної роботи.

Урок № 35
Тема.

Мета:



Тематична контрольна робота. Творчість 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, поетів-романтиків,
М. В. Гоголя.
систематизувати й узагальнити навчальний матеріал, виявити рівень знань, умінь та навичок

Учитель  також може використовувати видання: В. В. Паращич. Українська
література. 9 клас (для українських шкіл): Комплексний зошит для контролю
знань.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
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учнів з метою контролю та корекції; розвивати 
пам’ять, образне та логічне мислення, вміння
аналізувати  літературні твори, висловлювати 
власні судження з приводу прочитаного; виховувати кращі людські якості, любов до художніх творів.
Обладнання:
тестові завдання у двох варіантах.
Теорія літератури: літературний напрям, течія, сентименталізм,
реалізм, романтизм, романс.
Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Основний зміст роботи

1.	Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
2. Написання учнями контрольної роботи.
Варіант I
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Укажіть, чий це портрет: «Повні щоки в  козачки  були 
свіжі й яскраві, як мак найніжнішої рожевої барви, коли,
вмившись  Божою росою, палає він, розправляє листочки 
й чепуриться перед  сонцем уранці; що  брови, мов  чорні
шнурочки; що  ротик... мовби на те й створений був, щоб
виводити солов’їні пісні...»
 А Пидорки  з оповідання М. Гоголя «Вечір проти  Івана
Купала»;
Б Марусі з однойменної повісті Г. Квітки-Основ’яненка;
В Олени  хорунжівни  з «Конотопської відьми» Г. КвіткиОснов’яненка;
Г Оксани з твору М. Гоголя «Ніч перед Різдвом».
2. Автором вірша «Українська мелодія» є:
А М. Костомаров;
Б В. Забіла;
 В Є. Гребінка;
Г Т. Шевченко.
3. Допишіть речення.
Гурток представників нової української  літератури 
в Галичині називався...
4. Напишіть визначення сентименталізму.
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Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Вказавши  спільне та відмінне, схарактеризуйте образи 
Забрьохи  і Пістряка з «Конотопської відьми» Г. КвіткиОснов’яненка як представників  козацької  старшини доби 
Руїни.
2. Напишіть план-тези на тему: «Значення творчості М. Го
голя для розвитку української культурі» (3–4 пункти).
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Напишіть  твір «Природа сміху у  творах Г. Квітки-Осно
в’яненка та М. Гоголя».
Б Доведіть або спростуйте твердження: «Чистота душі, остереження гріха — Божий і людський заповіти» (за твором
М. Гоголя та власними міркуваннями).
Варіант II
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Укажіть, чий це портрет: «Голова йому нечесана, чуб непідголений, пика невмита, очі заспані, уси  розкудовчені,
сорочка розхристана...»:
 А Забрьохи  з «Конотопської відьми» Г. Квітки-Основ’я
ненка;
Б Пістряка з «Конотопської відьми» Г. Квітки-Основ’я
ненка;
В Басаврюка з «Вечора проти Івана Купала» М. Гоголя;
Г Коржа з «Вечора проти Івана Купала» М. Гоголя.
2. Автором вірша «Небо» є:
А В. Забіла;
 Б М. Петренко;
В М. Костомаров;
Г Т. Шевченко.
3. Допишіть речення.
Першою ластівкою нової української  літератури в  Га
личині була збірка...
4. Напишіть визначення романтизму.
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Схарактеризуйте образи  «нечистої  сили» як уособлення зла. (За оповіданням М. Гоголя «Вечір проти  Івана
Купала».)
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2. Напишіть план-тези на тему: «Значення творчості Г. Квіт
ки-Основ’яненка для розвитку української  культури»
(3–4 пункти).
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Напишіть твір-мініатюру «Реальне і фантастичне у творах
Г. Квітки-Основ’яненка та М. Гоголя».
Б Доведіть  або  спростуйте твердження: «Старовинний український романс живе й досі».
III.	Домашнє завдання

Повторити відомості про  життя та творчість  Т. Шевченка,
вивчені напам’ять вірші поета.

Урок № 36
Т. Г. Шевченко — геніальний поет, мислитель,
пророк національного відродження в  Україні.
Мета:
допомогти учням усвідомити життєвий подвиг
поета, проникнутися повагою до нього, заціка
витися творчістю; розвивати ораторські навички, здатність виділяти  головне, висловлювати 
власні судження; виховувати патріотизм, гро
мадянську  свідомість  та активну  життєву позицію.
Обладнання:
портрет письменника, ілюстративні матеріали до  життєвого  і творчого  шляху, фрагменти 
кінофільмів, аудіо- та відеозаписи, книжкова
виставка.
Теорія літератури: автобіографічні мотиви, ліричні та ліро-епічні
твори.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

1.	Аналіз тематичної контрольної роботи.
2. Вступне слово вчителя.
Ім’я Тараса Григоровича Шевченка відоме не тільки  кожному українцеві, його  знають  та шанують в усьому  світі. І це
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не перебільшення, адже пам’ятники  Великому  Кобзареві встановлені в  США і Канаді, Румунії  та Росії, навіть у далекій
Австралії. Наш геніальній поет для багатьох народів  є прикладом того, як треба любити  свою Батьківщину  й боротися за її 
щасливу долю.
Тисячі наукових творів написано про  творчість  Т. Г. Шев
ченка, десятки  романів  і повістей — про  його  життя. Існує
навіть  ціла галузь  літературознавства — шевченкознавство.
Мати у своїй колекції  картини  Шевченка чи навіть просто ескізи  — велика честь для будь-якого  художнього  музею. Ось  така
людина народилася на нашій землі, і сьогодні ми  розпочинаємо  більш детальне й  систематичне знайомство  із життям та
творчістю великого поета, основоположника нової української 
літератури.
IІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
ІІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Проведення «Круглого столу».
(Учні по  черзі розповідають про  батьків  Шевченка, дитин
ство поета, його  юність, викуп  із кріпацтва, арешт і заслання,
про поетичні та живописні твори; читають вивчені раніше твори 
напам’ять, зачитують  із книжок, переказують  твори  (з цитуванням), які вивчилися в попередніх класах: «За сонцем хмаронька
пливе», «Садок вишневий коло  хати» (5 кл.); «Думка» («Тече
вода в синє море»), «Іван Підкова», «Тарасова ніч» (6 кл.); «Мені
тринадцятий минало», «Заповіт», «Тополя» (7 кл.); «Думи  мої,
думи мої», «Ой три шляхи широкії», «Мені однаково, чи буду…»,
«Минають дні, минають ночі» (8 кл.).)
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
 Визначте основні теми творів Т. Шевченка.
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Краса рідної природи, уславлення працьовитої української 
родини;
— згадка про  історичне минуле, успішні козацькі морські
походи;
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— спогади про сирітське, бідняцьке дитинство;
— вболівання за долю України, заклик до боротьби за щасливе майбутнє;
— філософські роздуми про  життя, про  активну  та пасивну 
громадянську позицію;
— звернення до українського фольклору, міфології.
2. Слово вчителя.
З названих тем постає перед нами  людина — громадянин,
патріот, борець,— яка щиро вболіває за долю свого поневоленого 
народу, прагне «розбути» його, показавши минулу козацьку славу; врешті-решт довести, що українці гідні кращого; вона навіть 
погрожує «сильним світу цього» страшним народним гнівом і нагадує про селянські війни, Гайдамаччину.
А яким же був Шевченко як людина? Про це свідчать численні спогади сучасників.
3. Зачитування уривків зі збірки В. Шевчука «Із вершин та низин».
(Див. Додаток до уроку № 36.)
4. Слово вчителя.
А тепер трохи арифметики.
(Учні роблять записи в зошитах.)
47 років — прожив Шевченко;
24 роки — був кріпаком;
10 років — був у засланні;
14 років  — прожив в  Україні, ще 3 роки  — провів в окремих
поїздках.
Шевченко не був аскетом. Він закохувався у жінок, вони в нього,
але сім’ї, якої  так хотів, створити все ж не вдалося. Він  міг би 
бути  багатим, забезпеченим, титулованим, адже йому віддавали 
своє серце навіть  княгині. Відчуваючи  сердечний потяг до однієї 
такої  жінки, Варвари  Репніної, Шевченко не зміг перебороти 
генетичної неприязні колишнього  кріпака до пані, кріпосниці.
Навчання своє Шевченко починав у сільського дячка, а став одним
із найосвіченіших людей тогочасного суспільства.
5.	Робота з підручником.
(Учні самостійно  складають  хронологічну  таблицю основних
дат життєвого й творчого шляху Шевченка.)
6.	Демонстрація ілюстративних матеріалів.
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V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Виконання учнями тестового завдання.
 Заповніть пропуски у висловлюванні одного з американських
президентів, Джона Ф. Кеннеді, на відкритті пам’ятника
Шевченкові у Вашингтоні 1964 року.
«Я радий, що  можу додати  свій голос до  тих, що… великого українського поета Тараса Шевченка. Ми  … його  за великий
вклад у  культуру не тільки  України, яку він дуже любив  і так
промовисто…, а й культуру  світу. Його  творчість  є благородною
частиною нашої історичної спадщини».
А участь... люблю... описував;
Б вшановують... цікавимо... робив;
 В вшановують... вшановуємо... описував;
Г люблять... знаємо.. розказував.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я відкрив (відкрила) для себе…»
«Я здивований (здивована) тим, що…»
«Шевченко мені уявляється, як…»
VII.	Домашнє завдання

Вивчити  біографію Шевченка, знати основні віхи  його  творчості.
Додаток до уроку № 36

Пророкування батька Т. Шевченка
Вмираючи, батько  Т. Шевченка розпорядився, як то  годиться, своїм скромним майном та господарством. Його воля дивує
надзвичайною пророчою проникливістю щодо  майбутнього  генія
українського народу, свого сина:
— Синові Тарасові з мого хазяйства нічого не треба,— сказав 
батько.— Він не буде абияким чоловіком. З нього вийде або щось 
дуже добре, або велике ледащо. Для нього  мій спадок або нічого 
не значитиме, або нічого не поможе.
Зовнішність Шевченка
Ось  як описували  сучасники  зовнішність 29-літнього  Шев
ченка: молодий, здоровий, середнього  зросту, широкоплечий,
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міцно  збудований. Його  кругле виголене обличчя було прикрашене бакенбардами, волосся вистрижене по-козацькому, але
зачесане назад. Він  був  темний блондин, з його  лиця пробивалася відвага, в темно-сірих невеличких очах світилися розум та
енергія. Голос у нього був м’який, в ході й рухах — зосередження. При першій зустрічі із ним у ньому не примічалося нічого 
привабливого, навпаки, він  здавався холоднуватий, сухий, хоч
і простий, приступний. До  людей ставився спершу недовірливо 
і перед першим-ліпшим не відкривав своєї душі, особливо бував 
замкнутий супроти тих, хто добивався викликати в нього одвертість  та щирість. Зате коли пізнавав  чоловіка й відкривав у нім
бодай одну  гарну  рисочку, прив’язувався до нього, а як знаходив у  тій людині взаємність, віддавався йому  цілим серцем.
Примітними  рисами  характеру  були доброта, м’якість, навіть 
делікатність, що  суперечило  його  суворій масці, незвичайна
простота, природність, безкорисливість, навіть  саможертовність. На кривду  й несправедливість  його  серце запалювалося
гнівом і вибухало, немов вулкан  — тоді він  міг бути  й несамовитий. З бідними ділився останнім.
Червона кімната
Коли  молодий Шевченко познайомився з К. Брюлловим, захват його  був невимовний, адже Брюллов похвалив  його  малюнки. Приятель  Шевченка І. Сошенко  згадує, що в  житті не бачив 
він веселішої і щасливішої людини, ніж Тарас упродовж кількох
днів.
— Невже Брюллов завжди такий добрий, такий ласкавий? —
питав він кількаразово в Сошенка.
— Завжди,— відповідав той.
— А ця червона кімната його улюблена?
— Улюблена.
— Все червоне! Кімната червона, диван червоний, завіси край
вікна червоні, халат червоний і малюнок червоний! Все червоне!
Чи побачу я ще колись його так близько?!
І Тарас заплакав. Ця червона кімната лишилася поетові
пам’ятна до кінця днів його. Багато чого він забув, але останніми 
його словами були «червона кімната» і «Карл Петрович».
Чом ти діла не робиш?
Пишучи поему «Катерина», Т. Шевченко питав у І. Сошенка:
— А послухай, Соха, чи воно так до ладу буде?
— Та одчепись ти, кажу, зі своїми віршами! — гримає на нього Сошенко.— Чом ти діла не робиш?
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Під «ділом» Шевченків приятель-художник розумів живопис,
малярство. Згодом, коли до  Шевченка прийшла слава великого 
поета, Сошенко виправдовувався:
— А хто  ж його  знав, що  з нього  зробиться такий великий
поет? — і доповнював: — А все-таки  я стою на своєму: що, якби 
він покинув вірші? Був би ще більшим живописцем, ніж поетом.
Нещасливе кохання
1843 року  Шевченко покохав  Феодосію, доньку  кирилів
ського попа Григорія Кошиця, того  самого, в  якого  хлопцем
наймитував. Дівчина відповіла на почуття поета, і вони  хотіли 
одружитися, але не було на те батьківської волі. Старі Кошиці
хотіли  якимись  хитрощами  розлучити  закоханих. У вересні,
коли Шевченко гостював у Кирилівці, жінка Прокопа Демченка
повила дитину. Мати  Феодосії умовила Демченків  кликати  за
хрещених Тодосю й Тараса, маючи на думці, що її дочка не
знає, що  кумі й кумові в  ті часи не можна було  за звичаєм та
законом одружуватися. Одначе дівчина здогадалася, до  чого 
йдеться, взяла дитину  Демченків, пішла з нею до  іншого попа
й охрестила її  з іншим кумом. Після того  Кошиці вже просто 
не дали  благословення молодим і відмовили  Шевченку. Поет
змушений був відступитися. Цікаво, що  сама Феодосія так і не
відцуралася свого  кохання. Вона відмовилася виходити  заміж,
збожеволіла і вмерла 1884 року.
Хороший пан
Якось Шевченко, ще в перший побит свій на Україні, навідав 
поміщика Скоропадського. Поміщик вихвалявся перед поетом,
як добре живуть у нього кріпаки. Діло було перед обідом.
— Я їм,— каже,— те, я їм і друге. Живуть вони в  мене, як
у Бога за пазухою.
Тут один  з лакеїв  зробив  якусь  шкоду. Поміщик стрибнув 
з‑за столу  і побіг у  лакейську. Прибіг і лясь-лясь  лакея по  лиці,
а дверей і не зачинив за собою. Шевченко скипів, схопився з місця, взявся за стола і так його тріпонув, що все з нього посипалося
додолу. Прибіг господар. Поет зиркнув на нього, роздер шапку 
і кинув половину Скоропадському.
— Хороший пан, нічого  сказати. Добре людей шануєш! — та
з тим і пішов.
Відтоді він у Скоропадського не бував.
Новий жупан
Шевченко, перебуваючи в  1845–1846 роках у  Переяславі,
жив, як відомо, у  свого приятеля М. Козачковського. Він  часто 
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бував  задуманий, недбалий до  себе, часом нікого не помічав довкола. Нового одягу шити не любив, ходив у старому.
Довідавшись, коли Шевченко мав отримати гроші від Київської 
Археографічної комісії, де служив, Козачковський за тиждень до 
того покликав  кравця і, поки поет спав, дав  йому  зняти  мірку  із
його старої одежі. Коли Шевченко одержав гроші, кравець приніс
нового жупана. Шевченка це дуже здивувало.
— Як? Який жупан?
— Ви  ж, панотчику, замовляли  жупан на сьогодні, й мірку 
знімав із вас.
— Що за біс? Нічого не згадаю! І торгувався?
— Аякже.
Шевченко віддав гроші і заспокоївся.
Пізнаєш
Раз до  Козачковського прийшов  кріпак і сильно  жалівся, що 
у нього украдено пару волів. Козачковський поспівчував  кріпакові і одіслав його. Цю розмову почув Шевченко, вийшов услід за
селянином і, розпитавши його, дав, щоб ніхто не бачив, 50 карбованців.
— В позику! — сказав поет.— Оддаси колись, як розбагатієш!
— Як же я оддам вам, коли я вас не знаю? — відказав здивований селянин.
— Все одно! Пізнаєш! — відповів поет.
Поспішаючи на весілля
Коли Шевченка заарештували, на ньому був фрак, сам він був 
чисто виголений, наче зібрався до  когось  з візитом. Губернатор
Фундуклей, який був добре знайомий з Шевченком, здивувався,
побачивши, що той при такому параді:
— Чого це ви, Тарасе Григоровичу, так прибралися? — спитав 
він.
— Та бачте,— відповів Шевченко,— я поспішав до Костомаро
ва на вінчання. Він  запросив  мене боярином, так я ото, заки 
у Броварах мені перепрягли  коней, поголився і причепурився,
щоб з воза просто до молодого.
— Еге! — відповів Фундуклей.— Коли так, дак куди судженого, туди й боярина.
Бісова муза
Під  час слідства в  справі Кирило-Мефодіївського  товариства
Шевченко завжди був бадьорий, веселий і спокійний. Перед допитом якийсь офіцер-жандарм мовив до нього:
172

— Господь  милостивий, Тарасе Григоровичу! Ви виправдаєтесь, і отоді-то залунає ваша муза.
— Та який же чорт усіх нас сюди  заніс, коли не оця бісова
муза! — відповів поет.
Ліпше було б не родитися
Як відомо, Шевченку цар заборонив у солдатах «писати й малювати». От як виконували царську волю ретельні прислужники.
До Шевченка приставили солдата — «дядька». В казармі він очей
не зводив зі свого підопічного, а коли Шевченко виходив із казарми чи на муштру, чи просто подихати свіжим повітрям, «дядько»
трусив його, шукаючи, щоб не було в нього ні в кишені, ні за пазухою, ні в чоботях паперу й олівця. Це саме чинив з Шевченком
командир роти  Потапов  (в  Новопетровському укріпленні). Він 
вивертав у Шевченка кишені, катував його муштрою, чіпляючись 
до поета і знущаючись  із нього, і хоч як той страждав од  цього,
послабу не було. Це доводило Шевченка до розпуки:
— Ліпше було б,— казав він,— мені не родитися або швидше
вмерти.
Мисливська пригода
Коли  Шевченко  був на засланні в  Раїмській фортеці, з ним
трапилася мисливська пригода.
Загалом поет полюванням не захоплювався,— не любив  ходити  з рушницею. Але якось  четверо  солдат убили  здоровенного 
кабана, витягли сяк-так з очерету і покинули на березі, щоб другого дня приїхати  за ним возом. Коли  ж приїхали, виявили, що 
половину  кабана було  з’їдено. З ініціативи  Шевченка вирішили 
встановити  рушниці на підпорках і відвели від  кабана до  курків 
шнурки.
Вранці побачили, що всі рушниці вистрілили, м’ясо  лежало 
ціле, а довкола були  калюжі крові й криваві сліди, які вели 
в  степ. Пішли по  слідах і за версту  знайшли  мертвого  тигра:
в ньому  було  шість  куль. Шкура звіра від  хвоста мала чотири 
аршини  — був  то  справдешній велетень. Іншого  тигра, якого 
замалював  Шевченко, вбили учасники  Аральської  експедиції 
в 1848 році.
Отак би й зостатися
Коли Шевченко плавав з Бутаковим по Аральському морі, він 
помітив, що в тому морі є рухливі острови, які постали з перегнилих рослин. Раз якось плив Тарас на невеличкому човні з п’ятьма
матросами. Пристали вони до берега і пішли погуляти. Тарас ліг
собі в  траву  і віддався спогляданню неба. Матроси  забули про 
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нього й попливли. Коли ж оглянулися, аж поета немає. Почалися
розшуки.
— А я лежу  собі,— згадував поет,— та й мовчу, бо думка
була в мене така, щоб зовсім там зостатися, але ж бісові матроси 
знайшли мене.
Помилився
1848 року після тримісячної плавби по Аральському морі експедиція А. Бутакова повернулася в гирло Сирдар’ї, і тут мали провести  зиму. Поблизу  форту, на острові Косаралі (там гарнізоном
стояли уральські козаки), вийшли вони на берег. Уральці, побачивши Шевченка з широкою, як лопата, бородою і в цивільному,
подумали, що  то, певне, засланий розкольницький піп. Донесли 
одразу про те своєму командиру, а той попросив Шевченка відійти в очерети і… раптом упав перед ним на коліна:
— Благословіть, батюшко! Ми,— каже,— усе знаємо!
Шевченко  зміркував  гумор ситуації  і обдарував осавула най
справжнісіньким розкольницьким благословенням.
Урадуваний осавул поцілував  Шевченка в  руку, а ввечері
справив прибулим таку гостину, що їм і не снилося.
Вербова палиця
Коли  Т. Шевченка в  жовтні 1850 року переводили в  Ново
петровськ, поет знайшов на вулиці в  Гур’єві вербову  ломаку: вона служила йому палицею в дорозі. Прибувши у  форт,
Шевченко  застромив палицю в  землю на солдатському  городі,
і з неї виросло перше дерево в  Новопетровську. Пізніше, при 
підтримці коменданта фортеці Ускова, вибрав він  місце для
саду  (верст за дві од  форту), зробив план, розмітив, де які дерева садити, і восени  1853 року на тому  місці закипіла робота.
Дерева виписали  з Астрахані і з Гур’єва, перевезли  також, за
порадою Шевченка, і великі шовковиці з Ханга-Баби. В саду 
збудували для родини  коменданта літній дімець  і альтанку.
Біля альтанки  спорудили  землянку, яка стала місцем творчого 
натхнення самого  Шевченка.
Форт Новопетровський було скасовано 1857 року і перейменовано в Олександрівське. Сад став міським і звався весь час садом
Шевченка, а землянка — дімцем Шевченка.
Подарунок перед звільненням
І перед  самим звільненням із заслання Шевченкові не давали пільги по  службі. Влітку  1857 року прибув  якийсь  татарин  із
Астрахані й пустив  чутку, що  має туди приїхати великий князь 
Костянтин. Командир роти, де служив  Шевченко, на випадок,
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коли  заверне великий князь у  Новопетровське, призначив  караул, куди вписали  і Шевченка. Почалася знову  скажена муштра.
Вийшов  командир роти в усій своїй, як згадує поет, «ослячій величі» й потріпав Шевченка по плечу:
— А що, брате, визволення? Ні, ми  ще зробимо  з тебе видатного фруктовика, а тоді з Богом.
І зараз же звелів  єфрейторові щодня по  чотири  години  муштрувати  Шевченка з рушницею. На щастя, комендант фортеці,
довідавшись про  такі заходи надміру  ретельного  солдафона, зробив йому догану.
Велика радість
Відомо, що до  звільнення Т. Шевченка із заслання прислужилася родина віце-президента Академії  художеств у  Петер
бурзі Ф. Толстого. Особливо  гаряче турбувалася про  це графиня
Анастасія Іванівна. Не дивно, що  коли  Толсті дізналися про 
Шевченкове визволення, радість їхня була безмежна: з цієї нагоди  розбудили дітей, зібралися всією родиною в  залі, прийшов 
дехто з гостей, всі радісно цілувалися і ділилися новиною.
В Києві, на Пріорці
Шевченко дуже любив дітей. Живучи в  1859 році в  Києві на
Пріорці, поет дуже здружився з дітворою. Діти бігли за ним і кричали:
— Дядьку, розкажіть нам ще одну казочку!
По обіді поет ішов у  сад, лягав під  яблунею і кликав до  себе
дітей. Вони лазили по ньому, пустували.
— Кого  люблять діти,— казав про  себе поет,— той не зовсім
ще поганий чоловік.
Якось наймичка Оришка, перучи одяг, знайшла гроші, про 
які Шевченко  забув, і він на ці гроші влаштував для сусідських
дітей «бенкет». Пішов на базар, накупив  силу  іграшок та ласощів, ледве доніс. Двір посипали  свіжою травою, дітвора раділа,
гралася, качалася по  траві, поет теж радів. По обіді перекупка
привезла цілий візок яблук, груш, пряників, бубликів. З двору 
«бенкет» перейшов на вигін. Посходилися дорослі й говорили:
— Оцей старий, певне, божевільний!
Шевченко бігав разом з дітьми, повчав їх, сміявся, змагавсь із
хлопцями.
Воля родичам Т. Шевченка
В лютневій книжці журналу  «Народное чтение» за 1860 рік,
що виходив в  Петербурзі, було надруковано  коротеньку  автобіографію Т. Шевченка. В тій автобіографії поет між іншим
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написав: «Моє минуле тим більш жахливе, що  мої  рідні брати 
й сестри й досі ще кріпаки. Так, вони й досі ще кріпаки!»
Ці слова вплинули на тогочасну  суспільність. І. Тургенєв,
член  «Общества для пособия литераторам и ученым», взявся зробити подання про визволення Шевченків  із кріпацтва.
Комітет на засіданні 21 березня порадив удатися до поміщика
Флоровського  і прохати, щоб він  звільнив  Шевченкових родичів на пошанування літературних заслуг Т. Шевченка і взагалі
літератури. Поміщик, одержавши  листа комітету, вирішив 
догодити  і суспільній опінії, і собі. Він  згодився відпустити 
Шевченків, але без землі.
Спершу  родичі Шевченка, за порадою самого поета, не хотіли  такого  звільнення, але згодом, 10 липня 1860 року  склали 
угоду з поміщиком і одержали вольну. Аж у 1863 році, в зв’язку 
з польським повстанням, видано  було указ про перевірку уставних грамот. Перевіряти  Кирилівку прибув  майбутній редактор
«Киевской старины» Лашкевич. Ось  тоді й наділили  Шевченків 
полем і городом.
Святий вогонь
Шевченко, коли  сперечався, запалювався, доходячи до пафосу. В запальності його однак не було ні злоби, ні пихи  — тільки 
святий вогонь відчуття правди  й справедливості. Коли  ж бачив,
що супротивник набирається пихи, поет дозволяв собі різко його 
осмикнути. В суперечках він висловлювався гостро, аж співбесідники побоювалися за нього. Особливо несамовитий ставав поет,
коли  заходила мова про  кріпацтво  — це була його  глибока й болюща рана. Якось у гостях в Я. Полонського згадав поет своє дитинство і те, що родичі його і досі кріпаки. Від таких споминів аж
заплакав, аж зубами заскреготав і, нарешті, так ударив кулаком
об стіл, що чашки з чаєм попадали на підлогу.
Шевченко в описі Тургенєва
Ось  як малює Шевченка в останні роки  життя російський
письменник І. Тургенєв: широкоплечий, присадкуватий, кремезний, це був  козак зі слідами  солдатської  муштри. Голова
в нього  була гостроверха, майже зовсім лиса, чоло високе,
зморшкувате, очі невеликі, сірі, ніс широкий, губи покриті
широкими  густими вусами. Погляд  був  здебільшого  суворий,
недовірливий, іноді світився ніжною ласкою разом з гарною,
доброю усмішкою. Постать  — вайлувата. Рухи  спокійні. Хода поважна. Голос трохи  хрипкий. Взимку одягавсь у високу 
смушкову  шапку  й кожух.
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Коли ж буде?
В неділю 19 лютого 1861 року за старим стилем до важко хворого  Т. Шевченка зайшов  його  знайомий інженер Ф. Черненко.
Вся Росія сподівалася, що в  той день  буде оголошено  маніфест
про скасування кріпацтва. Шевченко очікував цієї події особливо 
напружено. Як тільки Черненко зайшов до поета, той замість звичайного привітання запитав:
— Що? Є? Є воля? Є маніфест? — і, глянувши у вічі Черненко
ві, зітхнув важко  й мовив: — Так нема? Нема? Коли  ж буде? —
тоді затулив обличчя руками і, впавши на ліжко, заплакав.
Черненко почав  заспокоювати  його: є певна звістка, що  цар
у той день  таки підписав  маніфеста, але оголошувати  його до 
посту заборонив, щоб народ зустрів свою волю не по шинках, а по 
церквах.
Тарас гірко всміхнувся і відпустив  з цього приводу  круте
слівце.

Урок № 37
Т. Г. Шевченко. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів.
Мета:
допомогти учням усвідомити ідейно-художні та
жанрові особливості ранніх творів Т. Шевченка;
розвивати навички виразного читання, аналізу 
ліричних та ліро-епічних творів, висловлення
власних суджень  із приводу прочитаного; виховувати почуття пошани до  геніальної  спадщини поета, гордості за нього, патріотизму.
Обладнання:
портрет письменника періоду  ранньої  творчості, збірки поезій Т. Г. Шевченка, ілюстрації 
до них.
Теорія літератури: елегія, лірика, ліро-епічні жанри, балада, художні образи, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
«Він був сином мужика і став володарем в царстві духа,— писав про  Тараса Григоровича Шевченка Іван  Франко.— Він  був 
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кріпаком і став велетнем у  царстві людської  культури… Доля
переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла
перетворити золота його душі у ржу… Найкращий і найцінніший
скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу силу і всероз
квітаючу  радість, яку в  мільйонів  людських сердець все наново 
збуджуватимуть його твори».
Творчість  Шевченка — як вісь неперервності історичного 
часу, адже вона ввібрала в  себе всі досягнення попередників,
починаючи від  біблійних пророків до  Г. Сковороди, І. Кот
ляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, поетів-романтиків. Яка ідейно-естетична цінність перших творів  Шевченка?
Це пора учнівства, чи одразу  зрілість  — з’ясуємо на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Гра-змагання на кращого знавця дат, подій у житті Шев
ченка.
(На картках написані з одного  боку дата, з іншого  — подія.
Змагаються три учні — представники  ряду, групи  або  за бажанням.)
1814 р.— рік народження Шевченка
1838 р.— викуп із кріпацтва
1840 р.— вихід «Кобзаря»
1843 р.— перша поїздка в Україну
1845 р.— закінчення Академії  художеств, друга подорож
в Україну
1847 р.— арешт Шевченка, заслання
1857 р.— кінець заслання
1861 р.— рік смерті Кобзаря
2. Запитання до учнів.
— Назвіть прізвища людей, які сприяли викупові Шевченка
з неволі. Що ви знаєте про міф, який говорить, нібито Шевченка
викуплено  з кріпацтва лише завдяки  царській сім’ї? (Насправді
деякі члени  царської  родини, не знаючи  мети  цього  заходу,
брали участь у  лотереї, в  якій розігрувався написаний Карлом
Брюлловим портрет В. Жуковського — відомого російського поета й вихователя царевича.)
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ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Літературна спадщина Шевченка — це збірка «Кобзар», 9 по
вістей, п’єса «Назар Стодоля», щоденник та листи. Основні мотиви  ранньої  творчості поета — сирітство  і соціальна нерівність;
трагічна доля жінки-покритки  й розбещеність панів; героїчне
минуле України; роль поета і поезії в  суспільному  житті. І це
зрозуміло: Шевченко  сумував  за рідним краєм, у  якому не був 
майже десять  років, згадував  чарівні українські казки, легенди 
й перекази, чудову природу, розповіді діда Івана про  козаків  та
гайдамаків; пам’ятав  і про  свою сирітську долю, про панську 
несправедливість  та жорстокість. І, звичайно  ж, роздумував над 
тим, а кому  й для чого потрібні його вірші, чи  здатні вони  щось 
змінити в житті поневоленого люду.
У ранніх творах Шевченко переважно  схилявся до  романтики, хоча досить  міцною була й реалістична основа. Поета вабить 
незвичайне, яскраве, навіть таємниче, фантастичне; у стилі мови 
відчувається піднесеність, деяка розчуленість, сентиментальність; він захоплюється історичним минулим, а це якраз і є основними рисами романтизму.
2. Виразне читання вірша Т. Шевченка «До Основ’яненка».
3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного,
евристична бесіда.
— Яким настроєм наповнена поезія? (Суму  за славним козацьким минулим.)
— Яку надію висловлює поет? (Що  слава повернеться, відродиться Україна.)
— Яке протиставлення вживається у  творі і з якою метою?
(«Червоні жупани» — «обідрана» сирота; щоб показати  минуле
й теперішній стан українського народу.)
— Яким чином основна думка поезії  стосується Г. КвіткиОснов’яненка, котрому вона присвячена? (Шевченко  закликає
патріарха літератури, до  слова якого прислухається, писати на
злободенні теми, показувати для прикладу  боротьбу  козаків  за
свою свободу.)
— Які рядки з поезії стали, на вашу думку, крилатими?
(Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!)
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4. Виразне читання поезії «На вічну пам’ять Котляревському».
5. Словникова робота, обмін враженнями про твір, евристична
бесіда.
— Зверніть увагу на рік написання твору  — 1838-й. Про 
що  це свідчить? (Шевченко відгукнувся на смерть великого 
письменника, який розпочав новий етап у розвитку української 
літератури.)
— Чим незвична композиція твору? (Вірш складається з двох
частин, що можна розглядати як художній, психологічний паралелізм.)
— У яких рядках Шевченко висловлює захоплення поетом,
визнає його  своїм учителем, підкреслює значення творчості для
народу?
(Будеш, батьку, панувати
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!)

6. Словникова робота.
Поезією, з якою ми познайомимося, відносять до жанру елегії.
Елегія — ліричний вірш, перейнятий настроєм суму.
(Учні роблять запис до літературознавчого словничка.)
7. Виразне читання поезії «Думка» («Нащо мені чорні брови…»).
8.	Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда.
— Від імені кого ведеться розповідь про почуття? (Зрадженої 
дівчини.)
— Що нагадує вірш за формою та змістом? (Народну пісню.)
— Які найвиразніші художні засоби використано в цій поезії?
Запишіть їх. (Постійні епітети  (чорні брови, карі очі); метафори 
(серце в’яне, нудить  світом); порівняння (як пташка без волі);
риторичні питання (Нащо ж мені краса моя, коли нема долі?); антитеза (свої — чужії); звертання (серце), зменшено-пестливі слова
(буйнесенькі) тощо.)
9. Слово вчителя.
У сьомому  класі ви вже знайомилися з поняттям «балада»,
з твором цього жанру Шевченка — «Тополя».
Згадаймо, що балада — ліро-епічний твір з драматично напруженим сюжетом, часто на фольклорній основі.
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10. Прослуховування аудіозапису.
— Прослухайте пісню «Реве та стогне Дніпр широкий…» Ви 
її, напевно, чули, її  знають в усьому  світі. Це уривок з балади 
Т. Шевченка «Причинна».
11. Виразне читання балади «Причинна».
12. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
13.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
 Визначте основну думку твору.
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Жаль за згубленим життям і коханням;
— тривога за жіночу долю;
— оспівування сили кохання.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Відгадайте слово, яке означає художній засіб — перетворення.
Цей засіб ужитий Шевченком у баладі «Тополя».
М

а

(Відповідь: метаморфоза.)
VІ.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найбільше з поезії Шевченка мені запам’яталося…»
«Мене вразило…»
«Рання творчість Шевченка, на мою думку,…»
VIІ.	Домашнє завдання

Навчитися виразно  читати, аналізувати поезії  Шевченка, самостійно прочитати баладу «Лілея», вміти коментувати її ідейнохудожній зміст; підготувати повідомлення.
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Урок № 38
Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки».
допомогти учням усвідомити  зміст, ідейнохудожні особливості та значення твору; розвивати навички вибіркового  читання, аналізу 
поеми, висловлення власної думки  щодо порушених автором проблем; виховувати почуття
соціальної  справедливості, толерантності, поваги до загальнолюдських цінностей.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання поеми,
ілюстрації до твору.
Теорія літератури: поема, сюжет, його  елементи, композиція,
художні образи, художні засоби, історична ос
нова.
Тема.
Мета:

Хід уроку
I. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Одні їх називали  кривавими  злочинцями, жорстокими  розбійниками, інші — народними оборонцями. Згадавши  розповіді
діда Івана, вивчивши  рукописи, архівні матеріали, Т. Шевченко 
вперше в  художній літературі вивів  гайдамаків, учасників  селянсько-козацької війни проти польської шляхти, як мужніх героїв, гідних поваги. Твір, вийшовши окремою книжкою через рік
після «Кобзаря», викликав  цілу  зливу відгуків  — як схвальних,
так і критичних. Суперечки  щодо  Шевченкових «Гайдамаків»
тривають  між літературознавцями  й донині. А ми на уроці спробуємо  скласти власну думку про  цю найбільшу  з поем Великого 
Кобзаря.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Робота в групах чи за варіантами.
1) На основі вивчених творів  Шевченка доведіть, що поет,
підтримував вісь неперервності історичного  часу  (звертався до своїх літературних попередників).
2) На основі вивчених творів доведіть, що в ранній творчості
Шевченко виступає як романтик.
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2. Завдання учням.
 Перекажіть  зміст балади  «Лілея», визначте основний художній прийом, використаний автором. (Метаморфоза.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
В основу поеми  «Гайдамаки» лягли  цілком реальні історичні події. Гайдамацький рух розгорнувся в  Україні у  XVIII ст.
Найвищим проявом його  було повстання 1768 року, відоме під 
назвою «Коліївщина». Це була боротьба проти  соціального, національного  і релігійного  гніту на Правобережній Україні, де
в  той час панувала польська шляхта. У лютому  1768-го в  місті
Барі на Вінниччині була створена Барська конфедерація —
військово-політичне об’єднання збіднілих польських паничів.
Загони  конфедераторів  розправлялися з українським населенням Правобережжя, грабували  його, руйнували православні
церкви  й переслідували  священників. Тому невідворотною була
кривава боротьба. На чолі повстанських загонів гайдамаків став 
Максим Залізняк, потім до них приєднався сотник надвірних
козаків  Іван  Гонта.
2. Повідомлення учнів про ватажків повстання Залізняка й Гонту.
(Див. Додаток до уроку № 38.)
3. Виразне читання фрагментів поеми «Гайдамаки».
(Учні виразно  читають  Передмову, Вступ  — «Інтродукцію»,
розділи «Галайда», «Конфедерати», «Титар», «Треті півні», «Чер
воний бенкет», «Гонта в Умані».)
4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного,
евристична бесіда.
— Що вам найбільше запам’яталося, що вразило? Чому?
— Як побудована поема, які сюжетні лінії в ній переплітаються?
— Якими мотивами відзначається пролог?
5.	Інтерактивна вправа «Займи позицію».
— До якої групи літературних критиків, читачів ви б віднесли 
себе: до тих, хто відгукнувся про поему схвально чи критично?
Так
І так і ні
ні
— Свою позицію обґрунтуйте.
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V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Поєднайте художні засоби, вжиті в поемі «Гайдамаки», з їх
визначенням.
Теплий кожух, тільки шкода — не на мене шитий

звертання

розумні люди — дурень

синоніми

ревуть, стогнуть; розмовляють, розказують

інверсія

Дніпро на нас розсердився; плаче Україна

іронія

листя пожовкле, зорі червоні, найдеться душа

антитеза

сини мої, гайдамаки; орли мої!

приказка,
прислів’я

Сонце навіть гудять:
«Не відтіля,— каже,— сходить,
та не так і світить;
отак,— каже,— було б треба…»

метафора

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Мені здається, що автор поеми «Гайдамаки» виявив себе людиною…»
«Повстання, кровопролиття, на мою думку, це завжди…»
«Людина не може існувати, коли…»
VII.	Домашнє завдання

Дочитати поему  «Гайдамаки», вміти  аналізувати її; опрацювати  статтю підручника; вивчити напам’ять уривок (за вибором
учителя).
Додаток до уроку № 38

Залізняк і Гонта
В уявленні багатьох гайдамаччина асоціюється тільки з іменами Залізняка й Гонти — керівників повсталого люду лише одного 
з періодів боротьби, що ввійшов в історію під назвою Коліївщини.
Але сам гайдамацький рух починається набагато  раніше. Перші
згадки про  гайдамаків  маємо  ще 1717 року. Щовесни в україн
ських степах з’являлися їхні загони  і спалахували  шляхетські
маєтки. Гайдамаками  були  здебільшого  селяни, доведені до від184

чаю утисками польських магнатів. Але на чолі загонів, як правило, стояли запорожці.
Перше велике гайдамацьке повстання вибухнуло  1734 року 
й охопило  Київщину, Брацлавщину, Поділля. Відомі імена
тодішніх його ватажків: Верлан, Писаренко, Медвідь, Моторний,
Темко, Грива, Москаль. Польська шляхта й царські війська
спільними зусиллями придушили повстання. Але вже наступного  року  Правобережжям прокотилася нова потужна хвиля гайдамацтва. Вона згодом досягла й Лівобережжя, Слобожанщини.
Повсюдно  з’являлися невловимі загони, які вихорами налітали 
на шляхетські володіння й нещадно  розправлялися з кривдниками  селян.
У шістдесяті роки особливо посилюються національно-релігійні утиски українського  люду, йде насильне навертання його 
в унію. У Шевченкових «Гайдамаках» змальовано  страшну  картину розправи над селянином із Мліїва Данилом Кушнірем, який
нізащо не хотів  зректися своєї віри. Шляхтичі облили  його  смолою й підпалили. А далі селянинові відрубали  голову  й настромили її на палю. Ось  такі методи насаджування унії на Україні
і спричинили Коліївщину.
Отже, Максим Залізняк збирає в  Холодному  Яру поблизу 
Мотронинського монастиря всіх, хто зі зброєю в руках виступить 
проти ненависної  шляхти. Залізняк родом із цих же країв. Ще
в дитячі літа він лишився сиротою; його, як і всіх дітей, що опинилися в  такому  становищі, чекали поневіряння в наймах і знущання польських панів. Але Максим уже тоді обрав іншу долю —
подався на Запорожжя. Дехто  з істориків  стверджує, що  там він 
навіть став полковником. У всякому разі відомо, що Залізняк мав 
справжні організаторські здібності й воєнний талант. Повстанці
навіть проголосили його гетьманом.
Перші бої  з ворогом, перші перемоги. Залізнякове військо 
швидко  зростає. В руках повстанців одне за одним опиняються
міста і села. Україна стрепенулася, пробудилася до боротьби.
Шляхта покидає свої маєтки на Україні й утікає аж до Польщі
та на Лівобережжя. Чи не єдиний безпечний для неї острів серед 
розбурханого гайдамацького моря — місто Умань, що було на той
час міцно укріпленою фортецею київського воєводи  Потоцького.
За її мурами шляхта не боялася повстанців.
Залізняк повів військо на Умань. Назустріч йому Потоцький
висилає добірні частини  козацтва, що перебуває на службі
у  шляхти. Очолює їх сотник Іван  Гонта, виходець  із тутешніх селян. До  речі, Гонта став особою, осипаною милостями 
Потоцького. Магнат подарував  йому двоє сіл, активно  схиляв 
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старшого  сотника перейти в  католицтво  і вже, здавалося шляхтичу, переконав  — завтра лави  католиків поповняться доблесним лицарем. Але дивна людина цей Гонта — вибившись у пани, не тільки ніяк не приймає їхньої віри, а навіть поводиться
зухвало.
Несподівано для Потоцького будує на власні кошти в рідному 
селі церкву  святої  Параскеви, хоч шляхтичі сподівалися костьолу. Ще збереглися свідчення поляків, які добре знали  старшого 
сотника, що він  був досить освіченою людиною, добре володів 
польською мовою.
Гонта не вступив у  бій із Залізняком. Він привів у  табір
ватажка гайдамаків  чотири  сотні відбірних козаків. Шляхтичі
безмежно дивувалися тій новині, називали  старшого  сотника
безсовісним зрадником. Вони  зовсім не враховували  того, що 
Гонта був  справді свідомим українцем і добре знав: його  місце — з народом, а не з гнобителями. Об’єднані сили  Залізняка
й Гонти взяли  Умань в облогу. А вже за кілька днів повстанці
вступили до  міста. Звістка про  це пролунала по всій Україні.
Хвилі гайдамацького руху впритул наблизилися аж до кордонів 
Польщі. Шляхта добре розуміла, що придушити  таке масове
повстання в неї не вистачить  сил, і звернулася по допомогу до 
російського  царату. Росія відрядила проти  гайдамаків відбірні
війська під  командуванням генерала Кречетникова. Отже, на
повстанців пішли дві регулярні армії двох держав. До  того  ж
Кречетников вдався до підступності. Один  із його полковників — Гур’єв  — заявив про  свій перехід на бік гайдамаків, які
повірили в  це (в  широких масах народу  жила ілюзія, що  Росія
підтримує боротьбу проти  Польщі).
Гур’єв  за наказом Кречетникова обманом захопив  Залізняка
й Гонту та ще кількох гайдамацьких ватажків. Без них повстанці
не могли успішно протистояти  російським і польським військам
і зазнавали поразки  за поразкою. Почалися масові розправи над 
гайдамаками. В Україні шикувалися ряди  шибениць  і паль. На
них уривалося життя доблесних лицарів, що повстали  за волю
народу. Почалися суди над ватажками. Гонта мусив постати 
перед польським трибуналом. Вирок йому, мабуть, не має аналогів у  світовій судовій практиці. Страта бунтівного  сотника мала
тривати два тижні. Перші десять днів  кат здиратиме з Гонти 
пасмуги шкіри. Одинадцятого дня ухвалено відрубати йому ноги,
дванадцятого  — руки, тринадцятого  — вирвати  серце, чотирна
дцятого — відтяти голову. Але й це ще не все. Тіло ватажка треба
посікти на шматки, щоб потім вивісити на майданах чотирнадцяти великих міст Правобережної України.
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Збереглися свідчення самих шляхтичів про поведінку  Гонти 
під  час його  катування. Жодного  стогону не зірвалося в нього 
з уст. Ось  здивовані слова одного  з самовидців: «Гонта вийшов 
на страту з лицем спокійним і веселим, наче збирався до кума на
іменини. Кат здер з нього  смугу  шкіри, кров  чвиркнула, проте
обличчя гайдамаки не здригнулося; здер нову пасмугу  шкіри,
і тоді Гонта сказав: «От говорили, що буде боляче, насправді ж ні
крихти не болить!»
Максим Залізняк постав перед  російським трибуналом, що 
виніс такий вирок: «Его, Железняка, яко  главного нарушителя
пограничной тишины, колесовать и  живова положить на колесо, но вместо  того отменяя оное, в ныне употребляемое самонайважнейшим преступником наказание бить  кнутом — дать 
сто пятьдесят ударов и, вырезав  ему ноздри и поставя на лбу 
и на щеках указанные знаки, сослать в  Нерчинск в  каторжную
работу вечно».
Залізняк був чоловіком уже немолодого віку. Далеко в минуле
відлетів той час, коли він, молодий козак Тимошівського куреня,
вчився володіти  шаблею та рушницею. Багато  битв  і доріг випало на його долю. Був  і пушкарем, і чумаком, ходив дорогами 
України, Польщі, Молдавії  і Криму. А за рік до  Коліївщини повернувся в рідні місця й пішов у Медведівський монастир святого 
Миколая, постригшись у  ченці. Багато  хто  із запорожців, які не
мали родин, завершували так свій земний шлях. Цей фінал життя обрав  собі й Максим Залізняк. Але коли почув  старий козак,
що в Холодному Яру біля Мотронинського монастиря гуртуються
гайдамаки для рішучого виступу проти  шляхти, не зміг лишатися в  келії. Скинув  рясу  й пішов  туди. Тепер його, скованого 
кайданами, везли на каторгу. Залізнякові пощастило в  Охтирці
втекти з-під варти. Але згодом він був упійманий і відконвойований до Нерчинська.
Народ не хотів прощатися зі своїми  героями, його пам’ять 
не могла змиритися з їхньою смертю. Максим Залізняк та Іван 
Гонта жили  тепер у  легендах і переказах, чекаючи  слушного 
часу, щоб знову підняти українську  людність на боротьбу  за
волю. В одних легендах говорилося, що  Залізняк, перебравшися на ченця переховується в  Мотронинському  монастирі і вже
зовсім скоро вийде з його стін візьме в руки свою козацьку шаблю. Жив у народних переказах і син  Івана Гонти, який буцімто 
втік на Волощину  й збирається незабаром прийти в  Україну,
щоб завершити  розпочате батьком.
А селянська війна на Україні тривала ще майже десяток
літ. Знову  й знову  з’являлися повстанські загони. Деякі з них
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налічували понад  тисячу  гайдамаків. Інколи вони успішно протидіяли регулярним військам. А невеликі ватаги повстанців вдавалися до  тактики несподіваних наскоків на маєтки  й містечка
і довго лишалися невловимими для польських та російських частин. І все ж гайдамацький рух ішов на спад — знекровлена й ви
снажена Україна вже не мала сил для такої всенародної війни.
Зі зруйнуванням Запорозької  Січі 1775 року  й придушенням
гайдамацького руху на українську землю опустилися непроглядні колоніальні сутінки. І вже мало кому було дано побачити зорю
надії на волю.

Урок № 39
Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки».
допомогти учням усвідомити провідні думки 
поеми, значення колективних та індивідуальних образів, змальованих у  творі, художню
майстерність  автора; розвивати навички  роботи  з художнім текстом, характеристики образів, вміння висловлювати  та обґрунтовувати 
власну думку; виховувати критичне мислення,
патріотизм та інтернаціоналізм.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання поеми,
ілюстрації до неї, фрагменти  кінофільмів 
(І. Кавалерідзе «Злива», «Коліївщина», «Про
метей» та ін.), аудіозаписи музики за мотивами 
твору («Гопак», «На Дніпрі» М. Мусоргського,
«Од  села до  села» О. Сєрова, «Свято в  Чигири
ні», «Гомоніла Україна», «У гаю, гаю вітру 
немає», «Ой Дніпре» М. Лисенка) та ін.
Теорія літератури: поема, романтизм, реалізм, композиція, сюжет, художні образи.
Тема.
Мета:

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Людині завжди потрібні рідна земля без насильства й наруги, віра, хтось  близький поруч. У сироти  Яреми, героя поеми 
Шевченка «Гайдамаки», було лише одно багатство, одне щастя —
його  кохана дівчина Оксана. Але коли вороги  зазіхнули  й на це,
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то  з тихого, покірного, несміливого  служника-попихача постав 
одчайдушний козак, у якого «виросли крила». І відкрилися йому 
очі, і став він битися за весь свій народ, за свою землю й віру. Саме
тому, мабуть, однією з провідних ідей і є «крила» особи у злитості
її боротьби за щастя із боротьбою свого народу. Чи не вперше в українській літературі виступає і колективний герой — повсталий
народ. Думаю, що нам необхідно перегорнути  трагічну  сторінку 
історії, по-сучасному оцінити минуле, а ще зрозуміти ту мужність 
і сміливість, любов до рідного народу, які виявив Шевченко, створюючи своїх «Гайдамаків».
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Колективна, індивідуальна робота або робота в групах.
(За вибором учителя.)
 Визначте дві сюжетні лінії поеми «Гайдамаки».
1) Історична сюжетна лінія (Гайдамаччина, повсталий народ)
Безчинства
конфедератів на
україн
ській землі

Збір гайдамаків у Чигирині; пісня кобзаря

Повстання;
народ іде
в гайдамаки;
криваві розправи

Бій
в Умані;
Гонта
страчує
синів

Експозиція

зав’язка

розвиток дії

кульмінація

Придушення
повстання
розв’язка

2) Особистісна сюжетна лінія (Ярема та Оксана)
Ярема служить 
у жида

Зустріч закоханих

Оксану забирають 
конфедерати

Експозиція

зав’язка

кульмінація

Ярема йде
в гайдамаки

Ярема дізнається про 
викрадення, мститься шляхті

Ярема рятує Оксану, відвозить у монастир, одружується

розвиток дії

розвиток дії

розв’язка

2.	Розповідь вивчених напам’ять уривків із поеми «Гайдамаки».
3. Переказ самостійно прочитаних розділів.
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ІV. Формування вмінь та навичок

1.	Робота в групах над характеристикою героїв.
І група. Учні характеризують образ повсталого народу, підбирають цитати з твору.
ІІ група. Учні характеризують Ярему.
2. Презентація роботи в групах.
3.	Коментар учителя.
І група. Має звернути увагу на всенародність повстання
(«Жінки навіть  з рогачами пішли в  гайдамаки»), на його  масовість (у селах зостались «діти та собаки»), мужність, сміливість 
гайдамаків  (з косами, вилами проти озброєної  шляхти), вірність 
присязі (вчинок Гонти, Ярема одразу після одруження іде до по
встанців і т. ін.)
ІІ група. Має звернути увагу на те, що образ Яреми поданий
у розвитку — від затурканого попихача до воїна, месника. Разом
із тим він  залишається ніжним і вірним, турботливим коханим
своєї дівчини, потім дружини. Громадське в ньому переважає
над особистим, почуття обов’язку, вірність присязі над почуттям
кохання.
4. Завдання проблемного характеру.
 Пригадайте сцену страти Гонтою своїх синів. Як її можна розуміти? У якому стилі вона написана, чому?
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Сцена дуже жорстка і вражаюча;
— письменник у дусі романтизму  змальовує гіперболізовану 
вірність ватажка присязі, і сини тут — уособлення ворожої віри,
майбутніх ворогів;
— сцена надзвичайно трагічна, бо в кінці ми бачимо люблячого батька, який терпить люту муку від власного злочину.
(В історії подібний факт не зафіксований, у  Гонти  був один 
дорослий син, православний.)
5.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
 Визначте головну думку поеми, підтвердіть її текстуально.
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Звеличення подвигу  гайдамаків у  боротьбі з ворогами 
України;
— заклик до єднання всіх слов’янських народів;
— заклик згадати минулу славу козаків;
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— утвердження невідворотності боротьби, коли народ терпить 
потрійний гніт — економічний, національний та релігійний.
(…А за віщо,
За що люде гинуть?
Того ж батька, такі ж діти,—
Жити б та брататься.

***
Згадайте праведних гетьманів…
Згадайте Богдана…

***
Нехай житом-пшеницею, як золотом,
Покрита, нерозмежованою останеться
Навіки од моря і до моря — слав’янська земля
Ото гайдамаки. На волі України
Орли налетіли…
За кров і пожари
Пеклом гайдамаки ляхам оддадуть.)

6. Порівняльна робота.
 Порівняйте два уривки  з рецензій на поему  «Гайдамаки»,
зробіть висновки.
П. Куліш

М. Добролюбов

«…это торжество мясников, а драма Ваша —
кровавая бойня, от которой поневоле
отварочиваешься»

«Історична доля України навіяла йому цілу 
поему “Гайдамаки”, напрочуд різноманітну,
живу, сповнену сили і цілком вірну народному характерові або, принаймі, характерові
малоросійських історичних дум. Поет цілком
проймається настроєм епохи, і тільки в ліричних відступах видно сучасного оповідача»

V.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найкращим читцем, на мій погляд, був (була)…»
«Для мене новим було …»
«Думаю, що Шевченко для свого народу…»
VI.	Домашнє завдання

Проаналізувати  жанрові й художні особливості поеми  «Гай
дамаки», опрацювати відповідні статті підручника; підготувати 
повідомлення про Прометея.
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Урок № 40
Т. Г. Шевченко. Національна проблематика
у  творчості поета періоду  «трьох літ». Поема
«Кавказ».
Мета:
допомогти учням з’ясувати бачення Шевченком
національної проблематики, ідейно-художні
особливості поеми «Кавказ»; розвивати навички самостійної роботи з підручником, вибіркового читання, аналізу ліро-епічних творів, висловлення власної думки з порушеної проблеми;
виховувати почуття національної  самосвідомості, солідарності з народами, що  борються
за визволення від гніту; формувати світоглядні
переконання неприйняття насильства, осуду 
загарбницьких воєн.
Обладнання:
портрет письменника відповідних років, різні
видання поеми, ілюстрації до неї, краєвиди 
Кавказу, аудіо-, відеозаписи.
Теорія літератури: поема, проблематика, іронія, інвектива.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Нарешті збулася мрія поета. Він на волі і в Україні. Займається
улюбленою справою — пише, малює. Ось  яким його  зобразив видатний російський письменник Іван  Тургенєв: «Широкоплечий,
кремезний Шевченко  являв  суцільну постать  козака... Почуття
гідності у  Шевченка дуже сильне... без нього, без віри в  своє
покликання він неминуче загинув  би. Взагалі була то натура
пристрасна, широка, здушена, але не зламана долею... поет і патріот». Але чим більше приглядався Шевченко до  існуючого  ладу 
в його рідному краї, тим більше він втрачав надію на добрих, освічених панів. Став прозрівати і, замість плачу обрав своєю зброєю
гострий сатиричний сміх.
І засохли мої сльози,
Сльози молодії.
І тепер я розбитеє
Серце ядом гою,
І не плачу, й не співаю,
А вию совою.
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Так поет у вірші «Три літа», що дав назву цьому періоду творчості, пише про  зміну  свого  світогляду. Гострим сатиричним пером Шевченко картає політику царського уряду не лише стосовно 
України, а й щодо  інших країн  Російської  імперії. І сьогодні ми 
познайомимося з його поемою «Кавказ», присвяченою цій проблемі, оцінимо  широту  мислення письменника і глибину  його 
громадянської мужності.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Виконання учнями клоуз-тестів.
1) Жанр твору «Гайдамаки» —…
2) «Гайдамаки» мають таку історичну основу…
3) У поемі … сюжетних ліній.
4) Позасюжетні елементи в поемі —… (Ліричні відступи, пісні, описи.)
5) Головні герої поеми —…
6) Основна думка твору —…
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Для політики  російського  царату  характерними  були  загарбницькі війни, і одна із них — у 1840–1845 роках — за приєднання
Кавказу.
Шевченко не міг на це не відгукнутися, особливо  коли при
йшла звістка про загибель у війні проти горців його друга Якова
де Бальмена, художника, що ілюстрував «Кобзар». Товариш, воюючи в складі російської армії загинув від рук кавказців, але поет
розумів, що  його  і тисячі інших, таких, як він, вбив  саме царат.
Тому  гнівно  засудив  колонізаторів у поемі «Кавказ», оспівавши 
мужність, волелюбність  і гордість  кавказьких народів, які, хоч
і  не перемогли, але дали гідну відсіч загарбникам.
У поемі немає сюжету, якихось подій, немає героїв, окрім самого оповідача — ліричного героя. Говорячи про горців, Шевченко 
звертається до образу Прометея.
2. Повідомлення учня про образ Прометея.
(Учень  розповідає про образ Прометея в  античній міфології,
його використання митцями. Учитель демонструє ілюстративний
матеріал (Див. Додаток до уроку № 40).)
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3. Виразне читання поеми «Кавказ».
4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
5. Евристична бесіда.
— Яким є загальне звучання поеми?
— До  яких художніх прийомів, засобів ви  б віднесли  такі
рядки:
...Слава! слава!
Хортам, і гончим, і псарям,
І нашим батюшкам-царям
Слава!

***
Од молдаванина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!

***
Просвітились! та ще й хочем
Других просвітити,
Сонце правди показати
Сліпим, бачиш, дітям!..
Все покажем! тільки дайте
Себе в руки взяти.

— До якого основного прийому вдається автор у рядках:
А сльоз, а крові? напоїть
Всіх імператорів би стало
З дітьми і внуками, втопить
В сльозах удов’їх. А дівочих,
Пролитих тайно серед ночі!
А матерніх гарячих сльоз!..
А батькових, старих, кровавих,
Не ріки — море розлилось,
Огненне море!

(До прийому градації — наростання; використовуються також
гіпербола, епітети.)
6. Самостійна робота з підручником.
— Знайдіть відгуки про поему  (сучасників  Шевченка, грузинських митців), з’ясуйте значення твору.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 «Розшифруйте» вислів з поеми «Кавказ», співзвучний із голов
ною думкою твору.
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Бртс — пбрт! або Б
(Боріться — поборете!)

—

п

!

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Передай мікрофон».
(Учні по черзі продовжують фразу.)
«Цей урок примусив мене замислитися над…»
VII.	Домашнє завдання

Вміти виразно читати, аналізувати поему, висловлювати власні судження про порушені в ній проблеми.
Додаток до уроку № 40

Прометей (гр. Prometheus — провидець) — у  грецькій міфології віщий і добрий син титана Япета й німфи Клімени (варіанти: Асії, Феміди), брат Атаманта, Менетія та Епіметея, батько 
Девкаліона. Допоміг Зевсові подолати  титанів  і здобути владу 
над  світом. Під  час суперечки про  зменшення жертв  богам став 
на бік людей, які жили надголодь  і були  безсилі проти  могутніх олімпійців. Прометей поділив забитого бика на дві частини.
В одну купу склав усе м’ясо й накрив шкурою тварини, а в другу  — самі кістки, поклавши на них шматки  жиру. Зевс, уведений в оману, вибрав купу, яка лисніла смачним жиром. Відтоді
люди  стали приносити в  жертву  богам кістки, тобто  гіршу  частину вбитої тварини, а самі їли м’ясо. Зевс розгнівався на людей
і забрав у них вогонь, однак Прометей викрав вогонь  з Олімпу 
і приніс його  людям у  тростинці (відгомін прадавнього  способу 
добування вогню тертям шматків дерева). Так людський рід 
було врятовано від  голоду  й холоду. Щоб помститися, Зевс наказав  Гефестові створити  Пандору. Прометея за протидію богам
Зевс звелів прикути до однієї  зі скель  Кавказу  і пробити  йому 
груди  списом. Щоранку на скелю сідав орел і гострим дзьобом
рвав печінку Прометея. За ніч печінка відростала, а вранці орел
прилітав  знову, щоб карати  титана. Багато  тисячоліть  терпів 
Прометей тяжкі муки, аж поки  Геракл (за згодою Зевса, який
бажав прославити  свого  сина) убив орла й визволив  титана.
Пізніші перекази пов’язують із Прометеєм не лише викрадення
вогню з неба, він нібито показав людям, як видобувати та обробляти  метали; дав їм науку про  числа і відкрив  мистецтво письма. Він приручив  тварин, запріг до воза коней, збудував перший корабель і змайстрував вітрило; дав хворим ліки і знайшов 
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трави, що  тамують  біль. Прометей розбудив у  людині дух і дав 
їй силу владарювання над  світом. З інших міфів довідуємося,
що Прометей створив із землі й води (з глини, змішаної зі сльозами) людей і вдихнув у них життя (Овідій). Недалеко від міста
Панопей показували  цегляний будиночок, де Прометей свого 
часу виконав цю роботу. Довкола лежали грудки глинястої землі, і від них нібито пахло  людським тілом — це були  залишки 
використаного  матеріалу. У деяких областях Греції  Прометея
шанували  як бога. В Афінах він  був у пошані нарівні з Афіною
та Гефестом. На честь Прометея було встановлено свято — біг із
запаленими  смолоскипами  (прометеї).
Прометей відкриває галерею так званих вічних образів, до 
яких постійно  звертатиметься людство. К. Маркс називав  його 
«найблагороднішим святим і мучеником у філософському календарі». Есхіл присвятив  титанові ряд  трагедій, з яких збереглася лише одна — «Прометей закутий». Есхілівський Прометей
втілює розум і силу духу, волелюбність  і велич подвигу в  ім’я
щастя людей. За нової  епохи образ титана Прометея знаходимо 
в  Ґете, Байрона, Шеллі, він надихав  славетних майстрів пензля
Мікеланджело, Тиціана, Рібейру, Сальватора Розу, композиторів 
Бетховена, Ліста, Танєєва, Скрябіна. У російській літературі найцікавіші опрацювання міфа належать письменникам революційного  табору: К. Рилєєву, М. Огарьову  та ін. Образ Прометея над
звичайно популярний в Україні. Прометея уславили Т. Шевченко,
І. Франко, Леся Українка, А. Малишко й ін.
У переносному значенні Прометей, як і поняття «прометеїзм»,
«прометеїв вогонь», є уособленням самовідданості, шляхетних
почуттів і вчинків людини, незгасного прагнення досягти високої 
мети.

Урок № 41
Тема.

Мета:

Т. Г. Шевченко. Містерія «Великий льох».
Вірші «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Субо
тові».
допомогти учням зрозуміти  зміст містерії  та
інших творів-роздумів  Шевченка про  минуле
й майбутнє України, усвідомити їх ідейно-художні особливості; розвивати навички  аналізу 
ліричних та ліро-епічних творів, їхньої  символіки; поглиблювати  здатність висловлювати 
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власні думки  з приводу порушених проблем;
удосконалювати навички виразного  читання;
виховувати  активну  громадянську позицію,
віру в майбутнє України, естетичний смак.
Обладнання:
портрет письменника, збірки його творів, ілюст
рації до них, краєвиди  міст і сіл Чигирина,
Суботова, Батурина та ін.
Теорія літератури: поема, містерія, символи, художні образи, художні засоби.
Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Т. Шевченко, геніальний виразник сподівань і прагнень свого 
народу, захисник його інтересів, писав:
Возвеличу малих отих
Рабів німих.
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово!

Народ і Україна — його найбільші святині й водночас — найбільша мука. Звертаючись до  минулого українського народу,
він бачить у ньому і славні, і безславні сторінки. Історія, за його 
трактуванням,— це не лише «поема вольного народу», а й таке,
про  що  хотілося б сказати: «Слава Богу, що  минуло», «Серце болить, а розказувать  треба: нехай бачать  сини  і внуки, що  батьки 
їх помилялись».
Особливо  суворим був  Шевченко у  своїх оцінках тих діячів 
України, які значною мірою вплинули на подальшу долю народу,
призвели до  його  фактичного  рабства. Чому  спочатку  художник
Шевченко малював Б. Хмельницького у своїх творах живопису як
позитивного героя, а згодом поет Шевченко його нещадно картав,
засуджував? Про це ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Заповнення таблички-анкети за твором Т. Шевченка «Кав
каз».
Див. с. 198.
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Назва

«Кавказ»

Автор

Т. Шевченко

Жанр

сатирична поема з елементами лірики та героїки

Тема

показ та викриття загарбницької політики царату

Ідея

співчуття поневоленим, схвалення мужньої боротьби горців за свою незалежність

Присвята

другові Якову де Бальмену

Історична війна на Кавказі 1840–1845 рр., у результаті якої до Росії 
основа
були приєднані Дагестан, Чечня
Образи

ліричний герой, горці, Прометей, колонізатори)

Художні
прийоми

монолог колонізатора, іронія, сарказм, інвектива; ліричні
відступи, символи, антитеза (Прометей — орел; горці — колонізатори)

2. Проблемне запитання до учнів.
— Яким є значення багаторазового повторення займенника
«наша» в поемі «Кавказ»? (Це символізує, підкреслює солідарність  з поневоленими народами, спільність їхньої долі з долею
українців.)
3.	Колективна робота.
— Використовуючи коментарі до «Кобзаря», знайдіть в поемі
«Кавказ» алюзії. (Наприклад, рядки «Ми не гішпани» натякають 
на те, що цар Микола I підписав трактат, у якому засуджувалися
іспанці за работоргівлю неграми, тоді як у його країні дозволялося торгувати мільйонами кріпаків.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання вірша Т. Шевченка «Чигрине, Чигрине…»
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда.
— Який основний мотив  твору? (Забулася давня слава Укра
їни, її боротьба проти різних поневолювачів, і від того дуже сумно 
поетові; але він все ж сподівається, що  його поетичне слово, дії 
справжніх патріотів відновлять «правду на сім світі».)
4. Слово вчителя.
Замислюючись над  минулим України, аналізуючи діяльність 
тих, хто визначав долю народу, Шевченко  звернувся до  жанру 
містерії, переосмисливши його відповідно до свого задуму.
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Містерія — масова драматична вистава на сюжети релігійних
легенд.
(Учні роблять записи до літературознавчих словничків.)
Шевченківська містерія — це поєднання реальності з наявністю у  творі містичних образів передчасно померлих людей.
Поштовхом до написання поеми стало проведення археологічних
розкопок російськими вченими  із залученням наглядачів-поліцейських.
5. Виразне читання поеми-містерії «Великий льох».
6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
7. Евристична бесіда.
— Що уособлює образ «великого льоху»? (Україну, яка згадає
про свою свободу, національну незалежність.)
— Які ознаки драми  є у  творі? (Три дії, по  три дійові особи,
діалоги, монологи, конфлікти, трагічні злами.)
— Чому  раніше цей твір не друкувався? (Він  мав  яскраве
політичне спрямування, закликав до незалежності.)
8. Завдання учням.
 Прокоментуйте думку відомого  шевченкознавця з діаспори 
Ореста Павліва.
«Поет з трагічним болем в душі спостерігав, як Москва руйнувала і жорстоко викорінювала залишки  свідомості історичного  буття серед українського народу  і як дедалі затягнувся
зашморг російського великодержавного  ланцюга на шиї приборканої України. Тому в поемі «Великий льох» поет свідомо зробив 
ретроспекцію в  історичне минуле України, щоб чітко вказати 
на головні хиби, злочини, навіть на свідомі провини, які привели  козацьку державу до  тотального поневолення… Мабуть, щоб
струсонути  сумління своїх земляків  і збудити їх з летаргічного 
сну національної несвідомості та байдужості, поет, компонуючи 
поему, поставив у вступі до неї слова псалмоспівця, сповнені болю
і трагічної розлуки, щоб були вони для тих, хто читатиме сю поему-містерію, пересторогою і наукою».
9. Самостійна робота.
— Прочитайте вірш Шевченка «Стоїть в  селі Суботові…»
і дайте відповідь на питання: «Як цей твір пов’язаний із попереднім, з містерією “Великий льох”?»
(Продовження теми  та ідеї, художня оцінка діяльності
Б. Хмельницького у зв’язку з Переяславською угодою.)
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V.	Закріплення знань, умінь та навичок

1. Міні-диспут.
(Учні дискутують на тему: «Чи  актуальні твори  Шевченка,
вивчені на уроці, у наш час?».)
2.	Інтерактивна вправа «Займи позицію».
(Проводиться за темою диспуту з обґрунтуванням.)
Так
Не визначився
Ні
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Мені здається, що такі твори…»
«Шевченко, який написав  такі твори, здається мені людиною…»
«Урок примусив мене замислитися над тим…»
VII.	Домашнє завдання

Вміти виразно  читати, аналізувати, висловлювати  своє ставлення до порушених у  творах Шевченка проблем; опрацювати 
матеріал підручника.

Урок № 42
Т. Г. Шевченко. Поема «Сон».
допомогти учням усвідомити  ідейно-художні
особливості, значення твору, його впливу на
подальшу долю поета; удосконалювати навички виразного  читання, аналізу  ліро-епічних
творів; розвивати вміння вираження власних
суджень  з приводу прочитаного, коментувати 
висловлювання інших; виховувати  активну 
громадянську позицію, національну самосвідомість, почуття справедливості.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання поеми,
ілюстрації до неї, фрагменти кінофільму «Сон»
(сценарій Д. Павличка і В. Денисенка), аудіозаписи.
Теорія літератури: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність.
Тема.
Мета:
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Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Та дійсність, яку спостерігав Шевченко, здавалася йому жахливим сном, жорстокою комедією, насмішкою над  людськими 
правами, гідністю, врешті-решт, справедливістю, адже всі —
«і царята, і старчата — Адамові діти». І хоча, за твердженням
дослідників, поет був  глибоко  релігійною людиною, він  закидав 
навіть  Богові, що  той допускає подібне неподобство. Шевченко 
пише поему  «Сон», політичну  сатиру, вдаючись до популярного 
умовного прийому «сну» ліричного героя. Дехто намагався пояснити це як спробу приховати справжній зміст твору, перевести на
жарт, фантазію, спосіб уникнути  цензурних утисків. Але це не
так. Сатиричне, гнівно-викривальне спрямування твору настільке
очевидне, що не могло пройти непоміченим, не набути розголосу.
Тому  Шевченко, скоріш за все, й не думав  його опубліковувати.
Саме поема «Сон» стала найтяжчим звинуваченням митця при 
його арешті та вирокові. Про цей твір, його ідейно-художні особливості та роль у  житті поета й розвиткові української  культури 
ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Заповнення таблички-схеми.
Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний та реалістичний плани
поеми-містерії «Великий льох»
Лірико-романтичний
Стосунки 
Прісі з геть
маном та його 
сином

Алегорично-сатиричний
Розмова трьох ворон — польської, московської та україн
ської; розповідь про сліпого,
глухого та німого лірників як
уособлення покірного, раб
ського існування народу

Реалістичний
Картини спалення Батурина, розруха, жор
стокість; опис Сибіру;
загибель козаків на
царських будовах; археологічні розкопки

ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання фрагментів поеми «Сон».
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2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда.
— Яке спрямування має вступ до поеми «Сон»? (Філософське,
критично-сатиричне.)
— Який умовний прийом використовує автор? (Сну, перетворення на невидимого, політ-мандрівника.)
— Які засоби  комічного використовує автор найчастіше?
(Сатири, сарказму, гротеску.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Поясніть епіграф до поеми — слова з Біблії: «Дух истины, его 
же мир, не может прияти, яко не видит его, ниже знает его».
(Завдання поета — відкрити очі на правду, несправедливість,
яка існує в суспільстві.)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Шевченко як політик виявив себе…»
«Написавши поему «Сон», Шевченко виявив себе людиною…»
«Мене найбільше вразило те, що…»
VII.	Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, аналізувати поему «Сон»; вивчити 
уривок напам’ять (за вибором учителя).

Урок № 43
Тема.
Мета:

Т. Г. Шевченко. Сатиричний пафос поеми 
«Сон», його спрямування.
допомогти учням усвідомити  ідейно-художній
зміст твору, його значення; розвивати навички 
виразного  читання напам’ять, аналізу  ліроепічних творів, визначення художніх засобів 
і прийомів  та їхньої  ролі; виховувати демо
кратичне мислення, конструктивність, активну  громадянську позицію, прагнення до добра
й  справедливості.
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портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього.
Теорія літератури: поема, алегорія, гротеск, поетика контрасту,
умовність.
Обладнання:

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Наш народ давно живе за новими правилами й мірками, в новому суспільстві. То що ж, поема Шевченка «Сон» виконала своє
завдання й безнадійно  застаріла, цікавить  лише літературознавців? Деякою мірою, так. Але в  тому-то  й геніальність поета, що 
його картина «генерального мордобитія», коли догани сипляться
з «верху» до  «низу», залишається незмінною. Та й «землячки5»,
котрі, як у народній думі говориться, «потурчилися», «побусурменилися» «для розкоші… для лакомства нещасного» ще, на
жаль, не перевелися. Вражають  і описи української природи,
зігріті великою любов’ю і талантом митця. Отже, ще раз поглянемо на твір Шевченка пильним оком вдячних нащадків.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
III. Формування вмінь та навичок

1. Переказ «ланцюжком» змісту поеми «Сон».
2.	Розповідь напам’ять уривка з поеми.
3.	Аналізування твору.
(Учні визначають фрагменти поеми, що справили на них найбільше враження, пояснюють свій вибір.)
4.	Робота зі схемою.
 Заповніть «прогалини» схеми «Побудова поеми».
?

Картини Сибіру, де мучаться
політв’язні, декабристи

?

5. Слово вчителя.
Щоб розібратися в секретах поетичної майстерності Шевченка,
слід згадати деякі літературознавчі поняття. (Учні роблять записи до літературознавчих словничків.)
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Алегорія — інакомовне відображення абстрактного поняття,
передане за допомогою конкретного образу. Алегорія складається
з двох елементів: 1) смислового — це яке-небудь поняття або явище (мудрість, хитрість, доброта тощо), що  його прагне зобразити 
автор, не називаючи його; 2) образно-предметного — це конкретний предмет, істота, зображена в художньому творі.
Символ — близьке до алегорії поняття, але більш широке. Це
предмет або слово, яке умовно виражає суть певного явища (хлібсіль — гостинність; калина — Україна тощо).
Гротеск — максимально  можливе перебільшення сатиричного плану, засноване на нарочитому перетворенні дійсності за
допомогою фантазії.
Контраст — протиставлення або  зіставлення явищ, понять 
(ще антитеза, антоніми).
Умовність художня — свідоме порушення правдоподібності
з метою висвітлити, зробити  зримим те, що  з якої-небудь причи
ни не може бути назване прямо  або не має в  реальному  житті
свого предметного втілення; відновлення форм, які зустрічаються
в житті та природі. Образи, які одержуються в підсумку, не цілком схожі на життя, з фактами  життя їх не можна порівняти 
«прямим накладанням». Однак вони можуть виражати смисл цих
фактів, правдиво відображати дійсність.
6. Виконання учнями завдань пошуково-дослідницького харак
теру.
— Знайдіть у поемі «Сон» приклади зазначених вище художніх засобів та прийомів. (Алегорія — картина «мордобитія» — система управління державою; символ — сова — птах туги, страху,
безнадії; гротеск — портрети вельмож, царя й цариці; конт
раст — розкішна природа й жахливе життя покріпаченого народу; умовність — зображення побаченого як сну тощо.)
7. Завдання учням.
1) Прокоментуйте спогади Маркіза де Кюстіна про царську свиту 
часів Шевченка.
«Первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на русских царедворцев во время исполнения ими своих обязанностей, было какое-то исключительное подобострастие и покорность. Но едва лишь 
наследник удалялся, как они принимали независимый вид или 
делались надменными… Впечатление было таково, что в свите цар
ского наследника господствует дух лакейства, от которого знатные
вельможи столь же мало свободны, как и их собственные слуги…
Здесь было худшее: рабское мышление, не лишенное в то же время
барской заносливости». «С людьми обращаются как со скотами».
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(Шевченко у своєму творі достовірно показав звичаї царедворців, засудив їх.)
2) Користуючись  знаннями  з історії, відомостями підручника,
знайдіть і поясніть алюзії в рядках з поеми:
…А он розпинають
Вдову за подушне, а сина кують,
Єдиного сина, єдину дитину,
Єдину надію! в військо оддають!
Бо його, бач, трохи!

(Подушне бралося з осіб чоловічої  статі, які були  занесені до 
списків, що  складалися під  час перепису  кріпаків. Навіть  тоді,
коли  чоловік помер, вдова змушена була платити  за нього податок аж до наступного перепису. Останній такий перепис перед 
написанням поеми був у 1933 р. Отже, вдови платили податок за
чоловіків, які померли навіть одинадцять років тому.
Служба в царській армії тривала 25 років. Війська у Миколи I,
за іронічним висловом Шевченка, «трохи»: на той час російська
армія була найбільшою в Європі і в цілому світі. Вона доходила до 
мільйона солдатів  і офіцерів. Саме для фінансування війська ще
Петро I запровадив подушний податок.)
9. Проблемні завдання та запитання.
імператорський режим

протистояння

вільнодумна, національно 
свідома особистість

— Запишіть, яким є основне протистояння в поемі.
— Чи  є шанс в особистості, навіть  геніальної, вплинути на
долю, щось змінити в житті пригнобленого народу? (Можна провести  як інтерактивні вправи  «Мозковий штурм» або  «Займи 
позицію».)
IV.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Після роботи на уроці я зрозумів (зрозуміла)…»
«Шевченко в поемі «Сон» показав себе не лише свідомим громадянином, а й…»
«Найбільше мені сподобалося…»
V.	Домашнє завдання

Опрацювати  матеріал підручника, вміти  характеризувати образи поеми «Сон».
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Урок № 44
Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…».
Мета:
допомогти учням усвідомити  ідейно-художній зміст твору  та його  моральних настанов;
удосконалювати навички виразного  читання,
коментування, аналізу  ліро-епічних творів;
розвивати вміння висловлювати власні думки,
проводити  аналогії  з реальним життям; виховувати патріотизм, формувати переконання,
що  за будь-яких обставин необхідно  розділяти 
цінності свого народу.
Обладнання:
портрет письменника, збірки його творів, ілюст
рації до послання, аудіозаписи.
Теорія літератури: послання, композиція, провідна думка, афоризми.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Із жанром послання ми  знайомилися під  час вивчення творчості Івана Вишенського. Цей вид поетичної  творчості — один  із
найемоційніших. У Шевченка ж він — ще й найширший за ауди
торією, призначенням: «І мертвим, і живим, і ненарожденним
землякам моїм в  Україні і не в  Україні моє дружнєє посланіє».
Що ж це за послання, яке дійсно пройшло через століття, дійшло 
до далеких нащадків, зовсім не втративши  своєї  актуальності,—
дізнаємося на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Завдання учням.
 Запишіть три тези, які визначають значення поеми Шевченка
«Сон».
1) Поет показав реальну картину сучасного йому життя в цар
ській імперії;
2) висміяв  систему  керування державою, несправедливий
лад;
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3) змалював морально звироднілих «землячків», котрі готові
на будь-які компроміси  з душею, совістю, рідною мовою
заради власної користі, звеличення над іншими.
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання послання «І мертвим, і живим…».
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
— Що  є спільним у посланні і поемі «Сон»? (Продовжується
тема «земляків».)
— До  кого  із сучасників  звертається автор? (Конформованої 
частини української еліти.)
(Д ов і д к а. Конформізм — пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання
існуючих порядків, норм і правил, безмовне схиляння перед  авторитетами.)
— Що згадує поет? (Комплекс меншовартості українців.)
— Для чого він  критично переглядає національну  історію?
(Задля перспективи її кращого майбутнього.)
— Чим, на думку поета, загрожує довга відсутність змін у су
спільстві? (Кровопролиттям.)
— Запишіть назви настроєвих інтонацій твору, зробіть висновок. (Суперечка, пересторога, погроза, заклик; висновок: за будьяких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями,
любити народ не на словах, а на ділі.)
4. Завдання учням.
 Випишіть  із твору  слова, які стали  афоризмами, крилатими 
висловами, прокоментуйте їх.
(Кайданами міняються,
Правдою торгують.

***
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся!

***
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
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***
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра.

***
Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались.

***
Схаменіться! будьте люде,
Бо лихо вам буде.

***
Одцурається брат брата
І дитини мати.

***
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...

***
Та й засудять, і премудрих
Немудрі одурять!

***
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.

***
Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тоді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?.

***
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь!

***
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!

та ін.)
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V.	Закріплення знань, умінь та навичок

	Робота в парах.
— Обговоріть, як епіграф послання «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть» пов’язаний з ідеєю
твору; висловіть свою думку.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«З усіх уривків із послання мені найближче до душі...»
«Мене вразило...»
«Мені запам’яталося...»
VII.	Домашнє завдання

Навчитися виразно  читати, аналізувати послання; опрацювати матеріал за підручником; вивчити уривок напам’ять (або кілька коротких уривків-афоризмів).

Урок № 45
Т. Г. Шевченко. Виразне читання віршів напа
м’ять.
Мета:
за допомогою засобів виразного читання домог
тися розуміння учнями  ідейно-художнього 
змісту  Шевченкових творів, усвідомлення їх
багатозначності, краси  й поетичної довершеності; розвивати навички виразного  читання
напам’ять, акторські та ораторські здібності;
виховувати  свідому  громадянську позицію,
кращі людські якості.
Обладнання:
портрет письменника, збірки його творів, план
шети-таблиці з теорії виразного читання, аудіозаписи.
Теорія літератури: виразне читання, темп, інтонація, пауза, логічний наголос, міміка, жести.
Тема.

Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
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II.	Основний зміст роботи

1.	Робота в парах.
(Учні повторюють вивчені напам’ять твори.)
2.	Розповідь напам’ять віршів Шевченка.
(Учні виразно  читають уривки  з послання «І мертвим, і живим...» та інші вірші, які не встигли  розповісти на попередніх
уроках.)
(Можна провести  цей етап уроку у вигляді конкурсу  з журі,
визначенням переможців та їх нагородженням.)
3. Практикум з теорії віршування.
 Визначте віршові розміри уривків  із творів  Шевченка, спосіб
римування.
Реве5 та сто5гне, Дні5пр широ5кий,
∪ —  ∪   —  ∪    ——     ∪ —  ∪
Серди5тий ві5тер завива5,
  ∪  —  ∪   — ∪   ∪ ∪ —
Додо5лу ве5рби гне5 висо5кі,
∪ — ∪   — ∪   —   ∪ — ∪
Гора5ми хви5лі підійма5.
∪ — ∪   —  ∪  ∪  ∪  —
| ∪—5 | ∪—5 | ∪—5 | ∪—5 | ∪
| ∪—5 | ∪—5 | ∪∪ | ∪—5
| ∪—5 | ∪—5 | ∪—5 | ∪—5 | ∪
| ∪—5 | ∪—5 | ∪∪ | ∪—5 |

(Чотиристопний ямб, рима перехресна, жіноча чергується
з чоловічою.)
Б’ю5ть поро5ги: мі5сяць схо5дить,
——–   ∪ — ∪   —  ∪     —    ∪
5 і пе5рше схо5див...
Як
—  ∪ —  ∪    —  ∪  
Нема5 Сі5чі, пропа5в  і то5й,
∪  —  — ∪   ∪   —  ∪  —
Хто5 всім ве5рхово5див!
—     ∪    —  ∪ —  ∪
5 | —∪
5 | —5 ∪ |
| —5 ∪ | —∪
5 | —∪
5 | —∪
5 |
| —∪
5 | ∪—
5 | ∪—5 |
| ∪—5 | —∪
5 | —∪
5 | —∪
5 |
| —∪

(Чотиристопний хорей з хоріямбом у  третьому  рядку; пере
хресна рима.)
Все йде5, все мина5є — і кра5ю нема5є,
  ∪   —     ∪   ∪ —∪    ∪  — ∪  ∪ — ∪
Куди5 ж воно ді5лось? відкі5ля взяло5сь?
∪  —      ∪ ∪  —  ∪       ∪ — ∪   ∪ —
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5 | ∪—∪
5 | ∪—∪
5 | ∪—∪
5 |
| ∪—∪
5 | ∪—∪
5 | ∪—∪
5 | ∪—5
| ∪—∪

(Чотиристопний амфібрахій, перехресне римування.)
ІІІ.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найкращим читцем, на мою думку, був...»
«Мені сподобалося... »
«Теорія віршування — це... »
IV.	Домашнє завдання

Вибрати один  із уривків  з віршів  Шевченка, визначити  його 
віршовий розмір, вид римування.

Урок № 46
Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. Пое
ми «Катерина», «Наймичка».
Мета:
допомогти учням усвідомити, чому  Шевченко 
так уболівав  за долю жінок, яким є художнє втілення цієї  теми; удосконалювати навички виразного  читання, аналізу  ліро-епічних
творів, висловлення власної думки  щодо прочитаного; виховувати почуття відповідальності
за свої вчинки, милосердя, прагнення до дотримання загальноприйнятих моральних норм.
Обладнання:
портрет письменника, репродукції картин Шев
ченка на відповідну  тематику; ілюстрації до 
поем.
Теорія літератури: поема, ліричний відступ, художнє узагаль
нення.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Шевченко  завжди  захоплювався красою жінки, уболівав 
за її долю, мріяв  бачити  щасливою. А це бажання було  за тих
часів  майже нездійсненним! Поет згадує свою матір, яку дуже
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рано  «нужда та праця» поклали в  могилу, свою няньку  — се
стру  Катерину, яка практично довіку  залишалася в  кріпачках,
сусідку Оксану, що підтримувала його у важкі хвилини (згадайте вірш «Мені тринадцятий минало...»), але сама стала жертвою розпусника. Тому  так багато в  Шевченка творів про  жінок,
і зображує він їх і в  романтичному  стилі, і в  реалістичному,
і в символічно-узагальненому. Ось про це ми будемо говорити на
сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.
(Учні зачитують вибрані уривки  із творів  Шевченка й визначають їх віршовий розмір та види рим.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання поеми Т. Шевченка «Катерина» з короткими
коментарями вчителя.
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда, виконання завдань проблемного харак
теру.
— Як побудована поема? (Розповідь перемежовується з ліричними відступами.)
— До кого звертається автор у своїх ліричних відступах? (До 
своєї  героїні Катерини, до  читачів, переважно  молодих дівчат;
окремі відступи присвячені роздумам про суспільні причини, що 
породили  горе Катерини, про  антигуманність  тогочасного  ладу,
неправду на світі.)
— Як ви ставитеся до Катерини? Запишіть ланцюжок почуттів, що виникали протягом читання твору.
— Які емоції виникають у вас, коли ви думаєте про вчинок
батьків Катерини? (Осуд, жаль, співчуття тощо.)
— Чому  те, що офіцер недотримався свого  слова стосовно 
сільської дівчини не осуджувалося? (Бо кріпаки вважались людьми нижчого стану.)
3.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
 Визначте провідні думки поеми.
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О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Засудження розпусних панів-офіцерів;
— застереження дівчат від нерозважливих учинків;
— висловлення співчуття до зваблених дівчат-кріпачок.
4.	Інтерактивна вправа «Дерево рішень».
Проблема
Яке рішення могла б прийняти Катерина, коли залишилася
з позашлюбною дитиною?

позитивне

негативне

позитивне

нега
тивне

позитивне

нега
тивне

дитина б і сама
залишилися живі

позбулася б свого 
материнства

була б жива, виростила б дитину

позбулася батьківщини й батьків, переживала б
великі труднощі

Рішення III
Пішла б у найми 
в місто, працювала б
при монастирі

Чула б докори з
боку односельців 
та батьків, з дитини б глузували

Рішення II
Підкинула дитину 
бездітним заможним людям

Залишилася б
жива і з дитиною,
працювала б, допомагала батькам

Рішення I
Випросила прощення
в батьків і залишилася

5. Виразне читання або самостійне опрацювання учнями поеми
«Наймичка».
6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
— Яка з поем про жіночу долю справила на вас сильніше враження, чому?
7.	Колективна робота.
— Визначте, в  якому  літературному  стилі написана поема
«Катерина», а в якому — «Наймичка». Своє твердження обґрунтуйте.
8.	Огляд ілюстративних матеріалів.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Згадайте, звідки ці поетичні рядки, хто є їх автором.
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Доки буде жити Україна
В теплім хлібі, в барвних снах дітей —
Йтиме білим полем Катерина
З немовлям, притнутим до грудей.
Освятивши невимовним болем
Все прийдешнє, кожну нашу мить,
Йде вона, і мов велике коло,
Біле небо навздогін летить.
Про дівочу цноту, про калину
Не співай, поете, не квили,
Бо йде сьогодні Катерина
Тим шляхом, що наші кревні йшли...

(Л. Кисельов. «Катерина».)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«На мене незабутнє враження справив епізод...»
«Я зрозумів (зрозуміла)...»
«Думаю, що поема Шевченка «Катерина» так полюбилася
в народі тому...»
VII.	Домашнє завдання

Вміти переказувати, аналізувати поеми, характеризувати 
образи  та порівнювати їх; опрацювати  статтю підручника. Під
готуватися до тематичної контрольної роботи.

Урок № 47
Тема.
Мета:



Тематична контрольна робота. «Творчість 
Т. Г. Шевченка».
актуалізувати  й узагальнити  знання школярів 
про  життя і творчість  геніального письменника; виявити  рівень  знань, умінь  та навичок
з метою їх корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння аналізувати 
теми, проблеми й образи, висловлювати власні
думки; виховувати  активну  громадянську по-

Учитель  також може використовувати видання: В. В. Паращич. Українська
література. 9 клас (для українських шкіл): Комплексний зошит для контролю
знань.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
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зицію, національну  самосвідомість, толерант
ність, почуття поваги до  славного  минулого 
нашого народу і його кращих представників.
Обладнання:
тестові завдання у двох варіантах.
Теорія літератури: елегія, лірика, ліро-епіка, містерія, алегорія,
гротеск, контраст, умовність.
Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Основний зміст роботи

1.	Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
2. Виконання учнями контрольної роботи.
Варіант I
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Визначте, кому адресоване послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим...».
А Українським кріпакам;
 Б ліберальному панству;
В царському уряду;
Г літераторам різних напрямків.
2. Головна думка поеми Т. Шевченка «Кавказ»:
 А засудження загарбницької політики царського уряду;
Б захоплення історією, міфологією народів Кавказу;
В уславлення мужності горців, краси  кавказької природи;
Г засудження агресії горців.
3. Допишіть речення.
Елегія — це...
4. Що символізує «великий льох»?
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Назвіть основні теми ранньої творчості Т. Шевченка.
2. Розкрийте образ «землячків» у поемі Т. Шевченка «Сон»
та посланні «І мертвим, і живим...».
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, цікава та грамотна відповідь оцінюється в  4 ба
ли.)
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Виконайте одне із завдань.
А Напишіть тези до теми: «Жіноча доля у творах Шевченка
та різні типи й способи її втілення».
Б Підтвердіть або спростуйте думку: «Життя Т. Шевченка —
подвиг», навівши відповідні аргументи.
Варіант II
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Провідною думкою послання Т. Шевченка «І мертвим,
і живим...» є:
А утвердження сили знань, навчання;
Б утвердження того, що  становище кріпаків  можна змінити революційним шляхом;
 В засудження панів-лжепатріотів, їхнього  комплексу 
меншовартості;
Г засудження царських прислужників, кріпосників  і самої царської влади.
2. Хто  є головними  героями  містерії  Т. Шевченка «Великий
льох»?
 А Три пташки, три ворони, три лірники;
Б троє козаків, Б. Хмельницький, Катерина II;
В покріпачений український народ;
Г наймити.
3. Допишіть речення.
Гротеск — це...
4. Що символізує Прометей у поемі Т. Шевченка «Кавказ»?
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Порівняйте образи  головних героїнь поем Т. Шевченка
«Катерина» й «Наймичка», знайдіть у них спільне та відмінне.
2. Визначте основні сюжетні лінії поеми  «Гайдамаки» та їх
елементи.
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, цікава та грамотна відповідь оцінюється в  4 ба
ли.)
Виконайте одне із завдань.
А Напишіть  тези до  теми: «Національна проблематика
у творчості Т. Шевченка періоду  “трьох літ” і суворість 
авторської оцінки історичних діячів».
Б Зробіть ідейно-художній аналіз улюбленого вірша Т. Шев
ченка (або уривка з поеми).
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Урок № 48
Різноплановість  зображення жіночих образів 
у віршах Т. Г. Шевченка «На панщині пшеницю жала...», «У нашім раї на землі...», в поемі
«Марія».
Мета:
допомогти учням усвідомити  ідейно-художні
особливості творів Шевченка про жіночу долю,
відчути  красу поетичного  слова; розвивати навички порівняльного  аналізу  способів утілення теми  жіночої долі у  творчості Шевченка,
вміння висловлювати власні судження щодо 
порушеної проблеми; виховувати  шанобливе
ставлення до жінки в усіх її іпостасях.
Обладнання:
портрет письменника, жіночі портрети  його 
роботи, аудіозаписи.
Теорія літератури: ліричний вірш, поема, провідні думки, художні образи, художні засоби, біблеїзми.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Шевченко добре знав  становище жінок в  кріпацькій Україні,
глибоко  співчував їм, намагався підтримати  своїм словом, або,
принаймні, викликати до них почуття милосердя в  інших. Тому 
на сторінках його  книжок вперше в  літературі з’явилися ті,
про  кого в  товаристві не прийнято  було  говорити  — жебрачки,
покритки, каліки, котрих називали  совами, відьмами, від  яких
з огидою відверталися. Але ж і під драною свитиною може битися
чисте, благородне серце, здатні кипіти гарячі почуття й пристрасті, розігруватися драми шекспірівської сили.
Однак для Шевченка жінка не лише поневолена кріпачка. Це
й щаслива мати, і привітна сестра, і щира кохана. Врешті-решт,
жінка — уособлення краси на землі, а Свята Мати, Богородиця —
джерело добра, яке змінює світ. Це питання ми  й будемо дослі
джувати на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

	Аналіз виконання тематичної контрольної роботи.
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ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання вірша Т. Шевченка «Сон» («На панщині пшеницю жала…»); прослуховування аудіозаписів.
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда, частковий аналіз твору.
— Що у вірші належить минулому часові, а що можна віднести до вічних понять? (Минуле — кріпаччина, дітей-немовлят брали у жнива на роботу в поле; ручна робота; вічне — любов матері
до дитини, мрія про її щасливу долю.)
— Порівняйте два твори Шевченка з назвою «Сон» («У всякого своя доля…» та «На панщині пшеницю жала…»), знайдіть щось 
спільне (крім назви) та відмінне (крім жанру та обсягу).
(Спільне: є образи  матерів-кріпачок, критика тогочасного  су
спільного ладу; картини тяжкої праці, становища дітей кріпаків;
реалістичний стиль письма. Відмінне: елементи романтики у вірші; «сон» — уявний та реальний тощо.)
4. Виразне читання вірша Т. Шевченка «У нашім раї на землі…».
5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
6. Евристична бесіда.
— На які частини можна умовно поділити вірш? (На чотири:
гордість  щасливої  матері-селянки  своєю малою дитиною — доля
в майбутньому, коли діти-кріпаки виростуть; сором жінки-по
критки  — доля її  та дитини в  майбутньому.) (Можна записати 
у вигляді плану, таблички.)
— Які слова з вірша стали афоризмом?
(У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.)

7. Виразне читання поеми Шевченка «Марія».
8. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
9. Евристична бесіда.
— В якій новій іпостасі постає Шевченкова жінка-мати?
(Богородиці, яка вела земне життя, стала матір’ю Сина Божого 
і після його  загибелі продовжила святу  справу  — сіяти по  світу 
любов, правду.)
— Порівняйте новозавітний переказ про  Богородицю Марію
з твором Шевченка. Висловіть  свою думку  щодо поеми: це поетичний переказ чи  творча інтерпретація? (Творча інтерпретація;
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у  біблійному переказі не йдеться про  те, що  Свята Мати продовжила справу сина; вона не була найкращою та ін.)
10. Виконання завдання проблемно-пошукового характеру.
 Випишіть біблеїзми, поясніть їхню стильову функцію.
(Упованіє, возлагаю, пренепорочна, благая, пречиста, достойнопітая, вонми, псалом, лепта, ветхая, местя, апостол, порфіра та
ін.; стильова функція — наблизити  твір до  стилю новозавітного 
переказу, надати йому символічно-узагальненого звучання.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Поєднайте художні засоби з їх визначенням.
пренепорочная, благая,
окрадених, сліпих
плачу, ридаю

метафора

доленьку, хатиночки
однісінька

вигуки

неначе на свою дитину
неначе вкопана

повтори

О доле! О люди!

синоніми

на хутір бондарів убогий
помолилася Марія

зменшено-пестливі слова

За правду стать! за правду згинуть!
Без правди горе!

порівняння

Поніс лукавим правди слово

інверсія

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Для мене було новим…»
«Мене вразило (мені сподобалося)…»
«Думаю, що жінка дійсно…»
VII.	Домашнє завдання

Навчитися виразно читати, аналізувати вірші й поему, характеризувати напрями; почати  реалізацію проекту до  завершення
теми  «Т. Г. Шевченко»: підготувати  свято  (конференцію, презентацію) «Вінок слави  Кобзарю» (об’єднання в  групи, розподіл
завдань, обов’язків у групах, консультація вчителя); підготувати 
повідомлення.
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Урок № 49
Вершинні зразки  Шевченкової  лірики періоду 
арешту, заслання та після повернення.
Мета:
допомогти школярам усвідомити філософський
зміст, красу поетичних творів  Шевченка;
удосконалювати навички виразного  читання,
аналізу ліричних творів, висловлення власних
почуттів і думок з приводу прочитаного; виховувати прагнення до  чесного, праведного  життя в добрі та взаємоповазі.
Обладнання:
портрети письменника відповідного періоду,
репродукції картин Т. Шевченка, ілюстрації до 
його творів відомих художників.
Теорія літератури: ліричний герой, психологізм, автобіографічні
мотиви, жанр ліричної медитації.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
У піднесеному  й замріяному настрої повертається Шевченко 
з весілля свого  товариша до  Києва: добре б і йому, нарешті,
знайти  собі пару; викладати  малювання в університеті (поета
недавно призначили  туди викладачем «в виде опыта на один 
год»), видати вдруге свого  «Кобзаря», врешті-решт, поїхати до 
Італії. Та мрії  його враз грубо обривають  жандарми. Арешт,
миттєве доправлення в  Петербург, і ось він уже в похмурому 
казематі III жандармського відділу. Сіре, непривітне небо  заглядає в  заґратоване віконце. Безкінечно  терзають душу допити… А душа в  цей час видає … «Садок вишневий коло  хати…»!
Скільки  ж світла й любові, поетичного  таланту в  тій душі! Два
весняних місяці за ґратами, сім діб — і Шевченко вже на засланні, в  глухих казахських степах із найтяжчим для нього 
покаранням — забороною писати  й малювати. Але не думати,
не складати вірші, не мріяти… І линуть неперевершені рядки:
«Зоре моя вечірняя, Зійди над  горою, Поговоримо  тихенько 
В неволі з тобою!» Про вершинні зразки Шевченкової лірики ми 
й будемо  говорити на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
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IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Завдання учням.
1) Пригадайте й розажіть про  життя Шевченка в  засланні,
звільнення та повернення поета.
2) Визначте тематику  творів  цього періоду; розкажіть про 
малярську спадщину.
3) Виразно прочитайте (бажано напам’ять) вірші, які ви 
вивчили  раніше (із циклу  «В казематі»): «Мені однаково,
чи  буду…», «Ой три  шляхи  широкії…», «Садок вишневий
коло хати…».
4) Продовжіть думку: «Жінка у  творчості Шевченка — це…
(об’єкт поклоніння, співчуття, захоплення; це мати, сестра, кохана, дружина.)»
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання поезії Шевченка «Доля».
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда.
— Наскільки, на вашу думку, образ ліричного героя з’єднаний
з образом самого автора? (Практично повністю.)
— Як ви думаєте, чи нарікає ліричний герой на свою долю?
Свої  міркування обґрунтуйте. (Ні. Про  це свідчать  слова: «Та
дарма!».)
— Які слова можна вважати афоризмом, крилатим висловом?
(Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.)

4. Виразне читання поезії Шевченка «Росли у купочці, зросли…».
5. Словникова робота, обмін враженнями про твір.
6. Евристична бесіда.
— Яку  ідилічну  картину  змальовує поет? (Життя люблячої 
подружньої пари в мирі та злагоді.)
— З яких частин (за стилем) складається поезія? (Реалістичнопобутової і піднесено-євангельської.)
7. Повідомлення учня про роль жінок в особистому житті поета.
(Див. Додаток до уроку № 49.)
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8. Читання віршів інтимної лірики.
(Учні виразно читають «Коло гаю, в чистім полі…», «Не тополю високую…», «Дівичії ночі» та ін.)
9. Слово вчителя.
У творах інтимної лірики Шевченко часто вдається до прийому  художнього, психологічного паралелізму, коли  явища людського життя, почуття зіставляються з явищами природи.
Паралелізм — композиційний прийом, який підкреслює
зв’язок кількох елементів художнього твору; аналогія.
Улюблений жанр письменника в  цей період  — лірична медитація.
Медитація — форма філософської лірики; вірш, у якому поет
висловлює свої роздуми над проблемами життя і смерті, над баченим і пережитим.
(Учні роблять записи до літературознавчих словничків.)
10. Завдання учням.
 З творів  Т. Шевченка підберіть приклади використання психологічного паралелізму та ліричної медитації.
(Психологічний паралелізм: «Не тополю високую…», «І широкую долину…», «І небо невмите, і заспані хвилі…», «Із-за гаю
сонце сходить…» та ін.
Медитація: «Доля», «Росли укупочці, зросли» та ін.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Створення «асоціативного дерева».
 Домалюйте
дерево, впиСприяння
савши, що, за
суспільства
Шевченком,
є підтримкою
Нормальні
особистості.
життєві об-

Дружна
родина
Підтримка

ставини

Щирі
друзі
Можливість 
займатися
улюбленою
справою
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Особистість

Особиста
свобода

Взаємне
кохання

Однодумці

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Шевченко постав переді мною, як…»
«Мене здивувало (вразило)…»
«Думки Шевченка для мене є…»
VII.	Домашнє завдання

Навчитися виразно читати й аналізувати твори поета; вивчити 
вірш «Доля» напам’ять; готуватися до здійснення проекту.
Додаток до уроку № 49

Тарас Шевченко  був  людиною глибоко  релігійною. Своєю
творчістю він утверджував християнську мораль, закумульовану 
в десяти Божих заповідях. Про ту з них, що є неодмінною умовою
щасливих взаємин  закоханих, ідеться в поезії  «Коло  гаю, в  чистім полі...».
Дівоча цнота, висока мораль, чистота стосунків хлопця й дівчини — ось неодмінна умова гармонії між закоханими. Щоб явити читачеві своє розуміння квінтесенції щастя, Тарас Григорович
часто  звертається до поняття раю. Саме це слово використовує
він у поезії  і риторичним запитанням констатує найвищий вияв 
земного щастя:
Якого ж ми раю
У Бога благаєм?

Стан  закоханих Шевченко  часто порівнює з різноманітними 
явищами природи.
До психологічного паралелізму вдається автор і в поезії  «Не
тополю високую...», передаючи  страждання молодої дівчини,
котра ніяк не знайде собі пари.
Справжнім шедевром інтимної  лірики  Шевченка є вірш
«Дівичії ночі». Вражає здатність автора глибоко розкрити психологію молодої дівчини, високохудожньо передати найтонші переживання ліричної  героїні. Емоційність  сприйняття посилюється
тим, що ця сповідь серця ведеться від першої особи.
Серце митця було напрочуд  чутливим до  краси. А жінку 
Кобзар вважав  «самым блестящим перлом в венце созданий».
Тому й не дивно, що поет захоплювався жінками, вони хвилювали його уяву, викликали любов, прагнення створити свій куточок
раю серед житейського пекла.
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Першою любов’ю Тараса була Оксана Коваленко. Їй присвячена поема «Мар’яна-черниця». А спогади про красуню Оксану поет
вилив у вірші «Ми вкупочці колись росли».
«Ганні вродливій» (так називав  Тарас дружину полковника
Платона Закревського, власника села Березова Рудка, що на
Полтавщині) поет присвятив поему  «Слепая», а також поезії 
«Г. З.» та «Якби зустрілися ми знову...».
Чи  соціальна нерівність, чи відсутність  справжнього почуття
з боку Шевченка стали на шляху до поєднання його долі з долею
Варвари Рєпніної, дочки російського державного діяча, генерала
кавалерії?.. Ця таємниця назавжди  схована в їхніх серцях. Але
вже той факт, що  Шевченко подарував їй свій автопортрет, присвятив поему російською мовою «Тризна», є свідченням глибокої 
симпатії до цієї неординарної жінки.
У фіналі «Присвяти» йдеться про її вплив на поета:
Для вас я радостно сложил
Свои житейские оковы,
Священнодействовал я снова
И слезы в звуки перелил.
Ваш добрый ангел осенил
Меня бессмертными крылами
И тихоструйными речами
Мечты о рае пробудил.

Варвара Рєпніна була гідна любові Тараса. Її інтелект, духовне багатство, поетичне світосприймання сповнили  хвилюванням
серце поета, але не спричинили  бурі. У листі до  Шарля Ейнара
княгиня пише: «...щораз більше виявлявся мій потяг до нього:
він відповідав мені деколи теплим почуттям, але пристрасним —
ніколи».
Любов  сліпа. І генії  теж підвладні цій хворобі. Останнім почуттям, що спалахнуло в серці Шевченка, була любов до Ликери 
Полусмакової, колишньої наймички, кріпачки. Сучасники поета
скептично  ставилися до  цього об’єкта його  кохання. Ликера для
Шевченка була останньою соломинкою, яка мала порятувати його 
від  самотності, останньою надією на створення свого  маленького  раю. Він  запропонував їй одружитися й виїхати на Україну.
Вірив, що  саме з нею вдасться «лихо донести  і поховать  лихо 
дебеле в  хатині тихій і веселій». Адже неодмінною умовою «благодаті» він вважав сімейну ідилію у власній хатині.
He судилося стати  Ликері Шевченковою долею. Згодом вона
виходить заміж за перукаря Яковлева. А серце поета переповнюють  біль, розпач, безнадія від усвідомлення страшної, всепоглинаючої самотності:
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Ні! Треба одружитись,
Хоча б на чортовій сестрі!
Бо доведеться одуріть
В самотині.
(«Якби з ким сісти хліба з’їсти...»)

Прагнення простого  людського  щастя виявилося в  Тараса
Григоровича таким жагучим, що навіть в останній строфі останньої поезії, вміщеній у  «Кобзарі» («Чи не покинуть нам, небого...»), за кілька днів до того, як відійти у вічність, він пише:
...над Стіксом, у раю,
Неначе над Дніпром широким,
В гаю — предвічному гаю,
Поставлю хаточку, садочок
Кругом хатини насаджу...

Скільки в цих рядках туги від усвідомлення того, що доля так
жорстоко обділила його сімейним щастям!
Звичайно, мало мажору в інтимній ліриці поета, бо крізь призму власної долі, крізь  біль  зраненого  серця пропустив він  свою
поезію. Самотність, нерозділеність  кохання — ось  ті струни, на
яких звучить Шевченкова пісня печалі.
Жінки в  житті і творчості Тараса Шевченка займають особливе місце. Мати  Катерина, сестри  — Катерина і Ярина, по
друга дитинства Оксана Коваленко, Ганна Закревська, Ликера
Полусмакова. І окремо  — княжна Варвара Рєпніна — правнучка гетьмана Кирила Розумовського, небога декабриста Сергія
Волконського, високоосвічена, інтелігентна, духовно  багата жінка, названа сестра поета.
Уперше 35-літня Варвара Рєпніна побачила Тараса Шевченка
у своєму родовому маєтку в Яготині навесні 1843 року. Він справив на неї сильне враження.
«Як багато він має такту, доброти й пошани до всього святого.
З усіма він увічливий, із старшими  шанобливий і тому  його всі
люблять. Носив модний тоді сірий довгий сурдут “у талію” з оксамитовим коміром і модний, високо, аж під підборіддя, зав’язаний
шаль  — крават. Був  середнього  зросту, але міцної  тілесної  будови. Русявий. На перший погляд, його обличчя видавалося звичайним. Однак кожного, хто хоч раз бачив Шевченка, чарували його 
невеликі, але виразні очі, що  світилися надзвичайним розумом
і дивною добротою. Очима тими він підкорив собі вже не одне серце. У товаристві тримався вільно і з тактом».
Таким постав він перед  родиною Рєпніних і яготинським
товариством, де всі вже знали про  його дитинство  і молодість.
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Княжна побачила в Шевченкові барда української незалежності
і писала своєму  колишньому вчителеві швейцарцю Ейнерові:
«Розповідали, що він багато перетерпів, що він страшним досвідом купив право  громити  сильних. Говорили про  це між собою,
бо ніхто не насмілювався торкнутися повісті його  життя в  розмовах з ним самим: усі його  любили  і всі бажали  йому  щастя
й успіху».
Княжна Варвара Рєпніна була душею старого  гетьманського 
дому. Добра, дотепна, мила й ласкава до людей, вона допомагала
вбогим і нещасливим, роздавала все, що  мала, брала найактив
нішу участь у житті тих, хто звертався до неї за порадою. Глибоко 
ненавиділа кріпацтво. Свої переконання, щирість вдачі і простоту 
вона успадкувала від  батька, а від  матері — палкість почувань 
і пристрасний темперамент. Щедро розсіваючи навколо проміння
своєї  чистої душі, діяльною любов’ю до  ближніх вона надолужувала брак особистого  щастя: деспотична мати не дозволила їй
побратися з молодшим братом російського поета Баратинського,
ад’ютантом батька, в  якого дівчина закохалась. Ця рана серця
зробила її ще сентиментальнішою. Зламане особисте життя стало 
безрадісним. Вихована в ідеалах і настроях першої чверті XIX ст.,
вона піддавалася впливам містичної літератури, що в Росії та й на
Україні ще в 40-х pp. знайшли собі добрий ґрунт.
З’явившись у  Яготині, Шевченко порушив  сонну одноманітність  життя родини  Рєпніних. Вериги, що їх штучно наклала
на себе княжна, впали, душа попливла по  майже забутому  морі
вражень, фантазій, душевних поривів, і настав момент, коли вона
сказала собі, що  Шевченко  — обранець її  серця, а потім признавалась, що коли б відчула з його боку любов, то, може, відповіла
б йому й пристрастю.
Психологічні портрети Шевченка, як людини і поета, княжна
змалювала у своїх спогадах мистецьки яскраво і об’єктивно правдиво.
«Шевченко їв  і пив, як усі смертні, і кожен, увійшовши до 
кімнати, де він перебував  з молодими  людьми, ніяк не міг би 
поставити його вище за інших. Годинами він міг віддаватися найпустішій банальній розмові і навіть, як здавалося, захоплюватися
нею. Він  був добрий до  слабкості, легкодухий до  жорстокості,
нерішучий і водночас похапний аж до необдуманих вчинків. Його 
не можна було не любити, а для всіх, хто  щиро  любив  його, був 
джерелом турбот, безупинних переходів від  захоплення до обурення, від співчуття до охолодження».
Шевченко  — поет у повному  розумінні цього  слова: своїми 
віршами він полонив усіх, викликав у слухачів сльози ніжності
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й співчуття, прихиляв до себе старих і молодих, холодних і палких. Читаючи  свої  чудові твори, ставав  чарівником: музичний
голос переливав у  серця слухачів  глибокі почуття, що владно 
панували  тоді над ним самим. Був обдарований більше ніж талантом — генієм, і чутлива та добра душа його налаштовувала
ліру на високе й святе.
Інсценізація
В а р в а р а. Якби я коли-небудь палко бажала багатства, то це
зараз... Якби в мене ще були мої брильянти!
Ш е в ч е н к о. Варваро  Миколаївно, ваші брильянти  — то 
ваша щира душа, прихильна до мене... В нашому просвіщенному 
государстві завжди починати якесь добре діло, та ще для рідного 
народу, та ще рідною мовою, важко і майже небажано. Без надійних людей і без грошей не втну либонь нічого. Помагайте, сестро,
будьте ласкаві, ви  маєте і силу, і славу, і любите ту  країну, що 
я тепер заходився малювати.
В а р в а р а. Чи  ж треба мені пояснювати? Кажіть, що належить робити.
Ш е в ч е н к о. Поширенням видання буде зручно  зайнятись 
під час дворянських виборів — у Полтаві, в Чернігові...
В а р в а р а. А в  Києві? Створена ж спеціальна комісія при 
канцелярії  губернатора ... з вивчення пам’яток старовини. Там
працюють  Максимович, Костомаров, Юзефович. Ця комісія вам
могла б допомогти і порадами, і коштами.
Ш е в ч е н к о. Я чув про  цю комісію ще в  Петербурзі від 
Куліша. Сам думав зв’язатися з нею чи на службу стати.
В а р в а р а. Я знаю голову тієї комісії — Писарєва. Можу хоч
зараз написати  рекомендаційного  листа до нього. Комісія знаходиться при Київському університеті.
Ш е в ч е н к о. До  речі, я збираюся завітати до університету.
Думаю там влаштуватися викладачем малювання.
В а р в а р а. Мамин двоюрідній брат, граф Уваров,— міністр
освіти. Я гадаю, що він зважить на мої прохання. Я й тут могла б
вам допомогти.
Ш е в ч е н к о. Варваро  Миколаївно, особливо не турбуйтесь,
у мене теж є друзі в Києві — допоможуть.
В а р в а р а. Ми все про малювання. Сподіваюся, що й перо не
лежить у вас без діла. Це був би жахливий злочин.
Ш е в ч е н к о. Мудра сестрице, перо справді трохи залежалось,
хоч, певна річ, я постійно маю його під рукою. Дякую за турботу 
і допомогу.
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В а р в а р а. Моя допомога — краплина в  морі. Але з Божою
поміччю здійснимо вами  задумане, тільки не знайтеся з людьми 
дріб’язковими й негідними. Не гнівайтесь на мої вічні проповіді!
Я вам набридла, як гірка редька, але я ваш найщиріший друг,
найрідніша сестра і не можу не говорити вам правду.
Ш е в ч е н к о. Вибачте, сестро, за те, що завдаю вам постійних
клопотів.
В а р в а р а. Багато  чесних і благородних душ бажають вам
добра.
П е р ш и й ч и т е ц ь. Шевченко в Яготині працював над серією
малюнків  «Живописна Україна». Не залежалось  і перо. На один 
з літературних вечорів у  маєтку  Рєпніних Тарас приніс свою поему «Слепая». Сюжет «Слепой» був вигаданий, однак поштовхом
до написання стала страшна звістка про  трагедію подруги дитячих літ поета — Оксани. Тому  своїй божевільній героїні він  теж
дав це ім’я, глибоко переживаючи її муки, адже його Оксаночка,
зведена москалем, теж збожеволіла, як і зведена батьком-паном
героїня поеми.
В а р в а р а. O, якби  я могла передати вам усе, що пережила,
слухаючи  ці рядки. Які почуття, які думки, яка краса і який
біль! Лице моє було мокре від сліз, і це було щастя... Я відчувала
нестерпний біль у  грудях... Спочатку нічого не могла вимовити,
а коли  схаменулась, то  сказала: «Я замовлю золоте перо  й подарую його вам». Того дня, перед сном, я так гаряче молилась, я так
пристрасно любила весь світ...
Д р у г и й ч и т е ц ь. У серці княжни спалахнула любов. І хоч
в її  житті це було вже вдруге, та у  стуженій за щастям душі почуття розцвіло всіма квітами перших палких, чистих переживань, коли закохане серце радісно молиться і хоче обійняти увесь 
світ. Як у  кожної пристрасної натури, любов у  княжни обернулася егоїстичним бажанням заволодіти всім єством коханого.
Ревнувала свого обранця до всіх.
П е р ш и й ч и т е ц ь. На одному  з весіль поет добре загуляв,
і це ніби  гострим ножем пронизало її  серце. Варвара написала
і вручила Шевченкові алегоричного  листа. Коли на другий день 
після літературної вечірки вони  зосталися вдвох, вона запитала,
чи Шевченко не гнівається на неї за лист-алегорію. Тарас не розгнівався, а навпаки, був дуже зворушений. Він  розхвилювався,
якийсь  час не показувався в  товаристві, а у відповідь на листа
княжни написав поему. Написав по-російськи, бо  княжна укра
їнської мови не знала.
Д р у г и й ч и т е ц ь. За кілька днів увечері поет з’явився.
Був веселий, жартував  і вручив  княжні листок списаного па228

перу. Це була присвята до поеми  «Тризна» з написом: «На
память 9-го ноября 1843 года, княжне Варваре Николаевне
Репниной».
Читаючи присвяту, княжна відчула, що  коли дозволить  собі
піддатися почуттю, яке її охопило, то  кинеться Шевченкові на
шию. Але перемогла себе. Прочитавши написане вдруге, тремтячим голосом вимовила: «Дайте мені ваше чоло». І на очах у всіх
подякувала поетові «чистим поцілунком».
П е р ш и й ч и т е ц ь. Протягом найближчих днів усе минало 
спокійно. Визначився стиль  стосунків  княжни  і поета: дружня
відвертість і простота. Незабаром поет виїхав з Яготина на десять 
днів, а коли повернувся, то стримувані княжною почуття прорвалися: побачивши, як він входить до їдальні, Варвара одна з усього 
товариства підвелася з крісла, але поет привітався з усіма загальним поклоном. Княжна, як школярка, почервоніла, крутнулася
і втекла. Вона не зважила на те, що її поведінка викликала у присутніх здивування.
Д р у г и й ч и т е ц ь. Другого дня, ввечері, поет отримав від 
княжни повість під назвою «Дівчинка». У чотирьох розділах авторка описала етапи  свого духовного  життя. Спочатку  — перші
неясні мрії дванадцятилітньої дівчинки про любов, трепет дівочої 
душі, коли «безіменна любов ласкаво кивала їй головою» і серце
сповнювалося радісним передчуттям щастя гріховних солодощів. Далі описала переживання у віці 18–25 літ. А наприкінці
порівнювала себе, немолоду вже людину, «з лірою з порваними 
струнами, що від них зціліла лише одна християнська любов, як
місточок через безодню до людей».
П е р ш и й ч и т е ц ь. Сповідь  княжни вразила Шевченка.
Чуйний і добрий, він був зворушений до глибини серця. Почуття
свої передав у письмовій відповіді авторці, закінчивши її  словами: «О добрий ангеле! Ти укріпив захитану в мені віру в існування
святих на землі».
Але княжна чекала не цієї «канонізації», а «живої» реакції на
свою сповідь.
Д р у г и й ч и т е ц ь. Мати  Варвари, довідавшись від  княгині
Кейкуатової про написану дочкою «Дівчину», забажала ознайомитися з доччиним твором. Княжна Варвара прочитала матері
і свою повість, і відповідь  Шевченка. Княгиня суворо  зауважила
доньці, що вона занадто  легко пускається в  сердечні зізнання,
а почувши відповідь, що  Шевченко для неї не чужий, що вона
його любить і довіряє йому, сказала, що це безсоромність.
П е р ш и й ч и т е ц ь. У найближчі по  тому дні Шевченко 
і княжна в очах усього оточення мали вигляд двох закоханих, що 
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посварилися. Поет замкнувся в  собі й мовчав. Сповідь  княжни 
його дуже збентежила. Він  щиро оточив її німбом святості, готовий був  молитися на цю дивну  аристократку, в  якій відкрив для
себе стільки духовної  краси. Але чи до  цього почуття вдячності,
щирої  симпатії  й приязні домішувалось  глибше почуття, що  єднає двох? Очевидно, ні.
Сумний настрій Шевченка мав свою причину: він був переконаний, що Варвара його покохала, і це завдавало йому душевних
страждань. Тарас досі ніколи не зустрічав  такої  співзвучної  собі
жіночої душі і в  жодної  із жінок не бачив  такого  захоплення
ним, але його почуття не було  коханням, як у  княжни. Думка
про моральні муки, які чекали Варвару, була для молодого поета
нестерпною, як і можливе припущення, що вона сама зізнається
йому в коханні.
Д р у г и й ч и т е ц ь. Це була кульмінація їхніх непростих,
досить напружених стосунків. Шевченко не простягнув  руку,
як чекала Варвара, не притулив її до  свого  серця. Княжна все
зрозуміла. Вона опанувала собою, погодилася бути названою сестрою, говорила про те, як допомагає їй у житті віра. Прощаючись,
Шевченко сказав: «До побачення, сестро...».
А княжна мучилася, переживала і з туги  та смутку навіть 
заслабла: вісім днів нічого не могла їсти  і дуже змінилася після
хвороби.
П е р ш и й ч и т е ц ь. Капніст, друг родини Рєпніних, на прохання старої княгині приїхав до Яготина і мав з Варварою кілька
розмов. Він цілком виключав можливість такого зближення між
княжною й поетом, яке могло  б привести їх до  шлюбу. Закидав 
княжні, що вона у  своїх симпатіях до  Шевченка зайшла  занадто 
далеко, а їхній шлюб зробив  би  його нещасливим. На думку 
Капніста, Шевченкові треба виїхати з Яготина. У княжни стиснулося серце...
Остання зустріч Шевченка з княжною була дуже сердечною.
Варвара трималася спокійно  і гідно. У розмовах з поетом навіть 
спромоглася сказати, що  могла б полюбити  його дружину, якби 
він одружився. Проте Шевченко відчував  інше, був  стриманим,
холодним, мовчазним. Так, принаймні, їй здавалося.
Коли нарешті 10 січня настав  час від’їзду  Шевченка, княжна у  сльозах кинулася йому на шию, потім перехрестила його 
чоло. Поет вибіг з кімнати. Покидаючи  Яготин, був упевнений,
що  залишає тут друга, який не зрадить  його в найтяжчі хвилини  життя.
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Урок № 50
Тема.

Тарас Шевченко і Біблія.

Мета:

допомогти учням усвідомити духовну  «присутність» Біблії в усій творчості поета; зрозуміти  ідейно-художні особливості біблійних
переспівів  Шевченка, навчити визначати домінанти поетового почуття; удосконалювати 
навички виразного  читання, розвивати вміння аналізувати поетичний твір, висловлювати 
власну думку про нього; виховувати усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості.

Обладнання:

портрет письменника, збірки його творів, ілюст
рації до них, Біблія, аудіозаписи псалмів.

Теорія літератури: псалом, гімн, переспів, оригінал, біблійні мо-

тиви.
Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Від перших досліджень  творчості Шевченка й донині точиться суперечка про  ставлення поета до  Бога. У деяких віршах він 
сперечається з Богом, навіть  заперечує його, в  інших — широко 
користується біблійними образами  та мотивами, творчо пере
осмислює, переспівує Книгу книг, а в багатьох дає зразки віри як
джерела поетичного натхнення, як запоруки праведного  життя
на землі. Отже, про віру Шевченка, роль у його житті та творчості
Біблії ми поговоримо на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Заслуховування усних творів «Жінки в житті Шевченка».
2. Виразне читання напам’ять вірша «Доля».
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ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
Тарас Шевченко виріс у патріархальній українській родині, де
віра в  Бога була неодмінною складовою життя. Потреба молитви 
стала такою ж необхідною, як повітря і їжа, а кріпаччина була
перепоною навіть у цьому:
Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.

Учився Тарас у  школі за церковними  книгами, добре знав 
Псалтир. У його  «Щоденнику» є запис про  те, що велике полегшення йому приносили сповідь та причастя.
Ось  таблиця про  християнські поняття та уявлення у  творах
Шевченка, яку М. Гнатишак склав ще в 1936 році.
Християнські поняття та уявлення у творах Т. Шевченка
Статистичні
підрахунки

Спостереження
Усіх віршованих творів у «Кобзарі»
Кількість поем, в основі яких лежить біблійний
сюжет

218
7

Кількість творів, у яких наявні довгі поетичні мо- 17 + 10 псалмів та
литви (в деяких творах кілька молитов)
кілька подражаній
пророкам
Кількість творів, у яких є вислови «молитися»,
«Бога благати»
Кількість творів, у яких є вислови «Господа благати», «Бога благати»

150
Кілька десятків

Кількість творів, у яких є вислів «перехрестився»
(автор-оповідач або персонаж)

20

Кількість творів, у яких мовиться про Святе причастя

6

Кількість разів уживання в «Кобзарі» слова Бог,
у тому числі й Ісус Христос

600

Кількість віршів, у яких не згадано Бога (це переважно побутова лірика)

75

Кількість творів, де згадано Бога

143

Скільки разів у «Кобзарі» згадується Матір
Божа?

25

Чому  ж радянське літературознавство, шкільні підручники 
говорили про  Шевченка як про  атеїста (того, хто не вірить у Бо232

га)? У посланні «І мертвим, і живим…» сам поет іронічно заперечує безвір’я:
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю.
Нема й Бога, тільки я!»
Та куций німець узловатий…

Разом із тим у деяких творах Шевченка ми знайдемо нарікання на Господа, викликані соціальною несправедливістю, нестерпно тяжким становищем українського народу:
Чи Бог бачить із-за хмари
Наші сльози, горе?
(Поема «Сон»)
А Бог куняє. Бо се було б диво,
Щоб чути і бачить — і не покарать.
Або вже аж надто довготерпеливий…
(Поема «Княжна»)

Біблія на це відповідає: Господь не може повсякчас карати 
й нищити злочинців, тому що разом із ними гинутимуть і невинні. І влучно порівнює кару Божу з рукою хлібороба, який, вириваючи бур’ян із лану, неодмінно вирве й кілька колосків.
Як же тоді розуміти рядки Шевченкового «Заповіту»?
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани, і гори —
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися… а до того
Я не знаю Бога.

Відповідь  можна знайти у  його  ж поезії  «Сон» («Гори  мої високії…»):
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю.

Отже, таке ставлення Шевченка, продиктоване гарячою
любов’ю до своєї України, пригнобленого народу. Він, як і Мойсей,
заради людей ризикує не лише життям, а й безсмертям душі.
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— Пригадайте епіграфи поем Шевченка «Сон» («У всякого 
своя доля…»), «Великий льох», «Кавказ», «І мертвим, і живим…».
Зачитайте їх і зробіть висновок.
(Шевченко широко використовує рядки з Біблії, ідеї, співзвучні з його власними.)
2. Завдання учням.
У 1847 році Шевченко  зробив переспіви  біблійних текстів —
цикл «Давидові псалми». Прочитайте за Біблією Псалом 1 і переспів Шевченка, порівняйте їх. (Можна також і 149-й.)
Псалми — церковні пісні для богослужінь.
Гімн — хвалебна пісня.
Псалтир — збірник псалмів зі Старого Заповіту, «книга хвали».
(Учні роблять запис до літературознавчих словничків.)
Головний автор псалмів  — ізраїльско-іудейський цар Давид 
(йому приписують авторство 73-х псалмів).
3. Прослуховування аудіозаписів псалмів.
4. Виразне читання вірша «Ісаія. Глава 35. (Подражаніє)».
5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
6. Евристична бесіда.
— Якій темі присвячена ця поезія? (Темі щастя народу, який
здобув волю.)
— У чому виявляється національний колорит твору, тобто,
що  йдеться саме про український народ? (Згадка про  гаї, озера,
степи, сарни.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Запишіть  7 висновків про  те, що  саме Т. Шевченко  брав  із
Біблії для своїх творів.
1

Біблійні вислови, афоризми, цитати для епіграфів

2

Сюжети («Марія»)

3

Символи (хреста, Голгофи та ін.)

4

Образи-персонажі (Іосиф, Іісус, Марія)

5

Жанри (псалми, послання, подражанія, переспіви)

6

Церковну лексику (старослов’янізми, біблеїзми)

7

Біблійні заповіді, ідеї
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«У поезії  Шевченка біблійної  тематики найбільше мене вразило…»
«Шевченкове слово спонукає нас…»
«Урок примусив мене замислитися…»
VII.	Домашнє завдання

Повторити весь  матеріал про  життєвий і творчий шлях
Шевченка, підготуватися до презентації проекту  «Вінок слави 
Кобзареві».

Урок № 51
Світова велич українського поета Тараса Шев
ченка. Презентація проекту «Вінок слави Коб
зареві».
Мета:
підсумувати  й узагальнити  знання учнів про 
життєвий і творчий шлях Шевченка, допомогти усвідомити  світове значення його  творчої 
діяльності; розвивати навички проектно-дослідницької  роботи, комунікативність, творчі
здібності, вміння самостійно працювати з книгою, іншими джерелами інформації; виховувати почуття гордості за геніїв нашої землі.
Обладнання:
ілюстровані матеріали до життєвого й творчого 
шляху письменника, елементи костюмів і декорацій, стіннівки, відеогазети, відеопрезентації,
аудіозаписи, репродукції  з картин  Шевченка.
Теорія літератури: епос, лірика, драма, ліро-епічні жанри, художні образи, символи, афоризми.
Тема.

Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості.»
II.	Презентація проекту «Вінок слави Кобзарю»

1. Вступне слово вчителя.
Сьогодні ми завершуємо знайомство з творчим доробком, особистістю геніального українського поета, мислителя, основопо235

ложника нової української літератури та української мови Тараса
Григоровича Шевченка.
Ви працювали в  групах і зараз маєте змогу презентувати  результати ваших досліджень.
2. Виступи учнів.
1) Світове значення творчості Т. Шевченка (презентує група літературознавців).
— Зачитування тез про  світове значення творчості письменника (або презентація стіннівки).
— Зачитування висловлювань визначних діячів світової культури про Шевченка.
— Оголошення даних про  кількість видань  Шевченкових
творів, переклади його книжок, віршів тощо.
(Зазначити, що  «Кобзар» в  Україні — другий за популярністю
після Біблії; вірш «Заповіт» перекладений більш ніж 1400 мовами.)
Виразне читання напам’ять  «Заповіту» російською, білоруською, англійською та іншими мовами.
(Див. Додаток 1 до уроку № 51.)
2) Шевченко  — геніальний художник (презентує група мисте
цтвознавців чи екскурсоводів).
Заочна «екскурсія» в картинну галерею (або відеоподорож).
(Див. Додаток 2 до уроку № 51.)
3) Шевченко — основоположник нової української мови (презентує група мовознавців).
Учні зазначають, що Шевченко вперше ввів в українську літературу  суспільно-політичну  лексику; видав  своїм коштом дешевий «Буквар» для народу. Демонструється факсимільне видання,
сторінки  цього  «Букваря», зміст. Школярі виразно  читають вірша В. Самійленка «Українська мова».
(Див. Додаток 3 до уроку № 51.)
4) Шевченко  — драматург (презентує група сценаристів, режисерів, акторів, декораторів та костюмерів).
Учні показують  інсценівку  за п’єсою Т. Шевченка «Назар
Стодоля».
5) Особистість  Шевченка у  його  «Щоденнику» (презентує група
біографів).
Учні представляють  цікаві факти  з життя поета, про  які не
йшлося на уроках, не згадувалося в підручнику.
6) Поети — Кобзареві (презентує група читців).
Учні виразно  читають, бажано напам’ять, вірші поетів, присвячені Кобзарю.
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(За збіркою «Кобзарева зоря», а також вірші В. Симоненка,
Б. Олійника, Є. Маланюка, Л. Костенко  та ін. Див. Додаток 4 до 
уроку № 51.)
Можна, крім іншого, виконати пісні на слова Шевченка або 
прослухати їх у запису.
7) Ім’я Шевченка в нашому краї (презентує група краєзнавців).
Учні представляють  карту, відео-, фотоматеріали, короткі
розповіді про об’єкти, названі іменем поета в селі, селищі, районі,
місті чи області.
ІІІ.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Рефлексія».
— Яке враження справила презентація, хто найкраще попрацював, яка група найдружніша, що вдалося, а що — не зовсім,
хто відзначався індивідуально?
IV.	Домашнє завдання

Скласти  твір-мініатюру  «Заповіт (або  «Маніфест») Шевченка
нашим сучасникам».
Додаток 1 до уроку № 51
Завещание
Как умру, похороните
На Украине милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.
И когда с полей Украины
Кровь врагов постылых
Понесет он... вот тогда я
Встану из могилы —
Подымусь я и достигну
Божьего порога,
Помолюся... А покуда
Я не знаю Бога.
Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
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В семье вольной, новой,
Не забудьте — помяните
Добрым тихим словом.
(Переклад російською Олександра Твардовського)
Запаведзь
Як памру я, пахавайце
На Украйне мілай,
Сярод стэпу на кургане,
Дзе продкау магіла:
Каб нязмеранае поле,
Дняпро і абріві
Было відна,— было чутна,
Як раве бурлівы!
Як пагонець з України
У сіняе мора
Кроу варожжу... Вот тады я
І нівы і горы —
Усе пакіну й да самога
Бога палунаю
Маліціся... А да тых пор —
Бога я не знаю!
Пахавайце ды уставайце,
Кайданы парвіце
І врожай злой крывёю
Волю акрапіце!
І мяне у сям’і вялікай,
У сям’і новай, вольнай,
Не забудзьце памянуці
Добрым ціхім словам.
(Переклад білоруською Янки Купали)
MY TESTAMENT
When I die, let me buried
In my beloved Ukraine,
My tomb upon a grave-mound high,
Amid the wide-spread plain,
That the fields, the steppe unbounded,
The Dnieper’s plunging shore
My eye could hear
The mighty river roar.
When from Ukraine the Dnieper bears
Into the deep blue sea
The blood of foes... then will I leave
These hills and fertile fields —
I’ll leave them all behind and fly
To the adobe of God
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To sing His praise... But till that day —
I nothing know of God.
Oh bury me, then rise ye up
And in the great new family,
The fam’ly of the free,
With softly-spoken kindly word
Remember also me.
(Переклад англійською мовою Джона Віра)
Додаток 2 до уроку № 51

Шевченко-художник
Дуже рано виявилися у  хлопця здібності до  малярства. Ще
змалку  крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю.
Усе ними  малював  стіни, лави, стіл в  хаті й надворі, в  себе
й у  гостях. Хлопець  любив  зображувати птахів, звірів, людей.
Якось  юний художник намалював п’яного дяка, за що  був ним
жорстоко покараний. «Цей перший деспот, на котрого  я наткнувся в  моєму  житті,— писав  Шевченко,— уселив у  мене на
все життя глибоку огиду  і презирство до всякого насильства
однієї  людини над  іншою».
Прагнучи  стати  художником, Тарас побував у  трьох церковних малярів. Проте жоден  з них не виявив у  хлопця таланту.
Останнє рішення будь-що стати малярем визріло у нього в Києві,
куди він поїхав  з паном. Енгельгардт бенкетував, і три дні хлопець  міг робити, що  сам хотів. Тарас побував на Хрещатику,
оглянув Золоті ворота, Лавру, Софійський собор. Брався нишком
перемальовувати. Та за три дні чи ж багато встигнеш?..
1831 року пан  Енгельгардт вийшов у відставку  й оселився
в Петербурзі. А наступного  року, зваживши, що він  матиме
з Шевченка більш як з дворового  художника, ніж як із слуги,
віддав його на чотири роки навчатися до петербурзького майстра
декоративного живопису Василя Ширяєва, людини грубої й жорстокої. Разом з іншими учнями  Ширяєва Шевченко  розписував 
інтер’єри петербурзьких театрів  — Большого, Михайлівського.
А вечорами відвідував  рисувальні класи  Товариства заохочування художників. Тут молодий Тарас знайшов  товаришів,
які познайомили  його  з викладачами  Петербурзької  Академії 
мистецтв.
У жовтні 1835 року  авторитетний комітет Товариства на чолі
з професором Федором Толстим розглянув  малюнки  Шевченка
і схвально оцінив їх. Шевченко  мріяв навчатися в  Академії, але
добре розумів, що кріпакам туди дорогу заказано.
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Долею українського поета зацікавилися передові діячі російської культури — художники Олексій Венеціанов, Карл Брюллов,
поет Василь  Жуковський, композитор Михайло  Вієльгорський.
Карл Брюллов, ознайомившись  з малюнками  Тараса, відчув 
у них міцну основу, на якій у майбутньому міг розвинутись чудовий художник, майстер неабиякого обдарування. Брюллов запросив Шевченка відвідувати свою майстерню, познайомив зі своїми 
друзями, однодумцями. Діячі російської  культури  розуміли, що 
в кріпацтві такий талант загине, і тому  розгорнули діяльність 
щодо викупу Шевченка з кріпацтва.
16 квітня 1838 року в  будинку  Вієльгорського відбувся великий концерт для друзів  композитора. Зібралися тут відомі діячі
культури, шанувальники  музики  й живопису. Після концерту 
розіграли портрет Василя Андрійовича Жуковського роботи Кар
ла Брюллова. А через 6 днів, одержавши 2500 карбованців, поміщик Енгельгардт підписав документи про  звільнення Шевченка.
Шевченка прийняли до  Петербурзької  Академії  мистецтв 
у клас Карла Павловича Брюллова — професора Академії.
1838–1840 роки  — час, коли  Шевченко  багато  і плідно працював  як художник і поет, випереджаючи  академічну програму.
Крім занять  із спеціальних мистецьких дисциплін, багато  читав, цікавився історією своєї  батьківщини, інших європейських
країн. І, звичайно, писав вірші. 1840 року побачила світ його перша збірка — «Кобзар».
Уже після першого  року навчання в  Академії  — у  травні
1839‑го — Шевченко здобув срібну медаль другого ступеня за екзаменаційну роботу — рисунок з натури. Наступного року — знову срібна медаль: цього разу за складнішу композицію побутового 
характеру «Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці». 1841 року рада
Академії присуджує 27-річному Шевченкові третю срібну медаль 
за акварель «Циганка-ворожка».
Саме за графічні, а не за живописні твори Шевченкові було присуджено високе і почесне звання академіка Санкт-Петербурзької 
Академії  мистецтв. Цей факт свідчить не лише про високий
професійний рівень Шевченка як художника-графіка, а й про ви
знання вагомості його внеску в  розвиток графічного  мистецтва.
Не менш промовистим є і той факт, що саме Шевченко вважається
одним із родоначальників національного реалістичного мистецтва
Казахстану, і митці цієї країни здебільшого посилаються саме на
його графічні твори, зокрема виконані в засланні.
Причини відсутності належної уваги до  графічної  спадщини  Кобзаря слід  шукати у  XIX ст. Тоді графічне мистецтво 
вважалося мистецтвом другорядним, допоміжним архітектурі,
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скульптурі і живопису. Основним призначенням графіки  було 
копіювання та тиражування у вигляді окремих естампів, журнальних або  книжкових ілюстрацій кращих архітектурних,
живописних, скульптурних творів  з метою їх популяризації.
Цікаво, що  сам Шевченко  був високої думки  щодо  можливості
графічних мистецтв  і, зокрема, про призначення у  суспільстві
художника-графіка. Про  це свідчить  запис, зроблений поетом
у  щоденнику 26 червня 1857 року: «Из всех изящных искусств 
мне теперь  больше всего нравится гравюра и не без оснований.
Быть  хорошим гравером, значит быть  распространителем света
истины, значит быть полезным людям. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений, доступных только  богатым, коптилось  бы в  мрачных
галереях без твоего чудотворного резца?» Такого розуміння значення графічних мистецтв не виявив жоден з художників — сучасників  Шевченка.
Знайомство доцільно розпочати з учнівських робіт Шевченка,
виконаних у  1835–1837 роках, коли він  спілкувався з молодими  митцями  Товариства заохочення художників, учнями 
Петербурзької  Академії  мистецтв  і художньої  школи, керованої  та опікуваної  О. Г. Венеціановим. У цей період  Шевченко 
почав працювати над  сюжетними  малюнками на історичні теми 
(«Смерть  Лукреції», «Смерть  Олега, князя древлянського»,
«Александр Македонський виявляє довір’я своєму  лікареві Фі
ліппу», «Смерть Віргінії», «Смерть Б. Хмельницького», «Смерть 
Сократа»). Саме в них бере витоки глобальна тема, що стане для
Шевченка основною впродовж усього  життя. Це тема України,
її  минулого, сучасного  і вимріяного у  серцях простого  люду 
щасливого  майбутнього.
Зупинимося докладніше на картині «Смерть  Б. Хмельни
цького». У просторій світлиці — козаки. У глибині на ліжку 
сидить  знесилений смертельним недугом Б. Хмельницький.
Відчуваючи  близький подих смерті, Хмельницький відповідно 
до  рішення козацької  Ради передає своєму  синові Юркові, що 
схилився перед  батьком навколішки, булаву  — ознаку  й символ
гетьманської влади. Праворуч від  гетьмана, ближче до  глядача,
у кріслі з високою спинкою, задумливо поскубує бороду боярин —
представник московського  царя. Ліворуч біля столу  — представник духовенства. У центрі малюнка, на передньому плані згорьовані запорожці схиляють у  скорботі перед улюбленим ватажком
бойове знамено. У глибині, на тлі світлого прямокутника відчинених дверей,— силуети  козаків, що  йдуть прощатися зі своїм
гетьманом. Зміст і деталі зображеного досить точно відповідають 
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описам події, викладеним у сучасній Шевченкові літературі, а також у народній думі про смерть Б. Хмельницького.
Прагнучи  якомога життєвіше і правдивіше зобразити  сцену  смерті Б. Хмельницького, молодий Шевченко  малює постаті
у складних ракурсах. Однак через брак певного досвіду  і вправності в  рисунку, а також знань  анатомії  людського  тіла порушуються і навіть деформуються пропорції. А бажання максимально 
точно відтворити  атмосферу  цієї  сумної, хоч і не позбавленої 
урочистості події, обертається надмірністю у показі другорядних
деталей, які відволікають увагу від головного.
Започаткована у  «Смерті Б. Хмельницького» тема історичного  минулого  і сучасного  рідного  краю знаходить  своє логічне продовження у  творах наступних років, зокрема графічному  циклі «Живописна Україна». Відповідно до  задуму  Кобзаря
«Живописна Україна» мала виходити  щорічно окремими випусками по  12 естампів, виконаних у  техніці офорту. З незалежних
від  Шевченка причин  світ побачив  тільки один випуск циклу 
«Живописна Україна» (кінець  1844 p.), що  містив  6 офортів. Та
навіть  цього досить, щоб належним чином оцінити  глибинність 
його задуму та широту тематичного діапазону.
Варто ще спинитися на роботі «Судня рада». Цей офорт можна
розглядати  як зображення побутової  сцени  життя українських
селян. На аркуші відтворено  сільський сход, що  має розв’язати 
суперечку  між односельцями. Змістовий же підтекст глибший.
У творі суд народний, тобто  суд праведний і справедливий протиставляється панському судові.
Пo-новому  розкривається талант Шевченка-пейзажиста в  малюнках, виконаних ним у 1848–1849 роках під час наукової експедиції, з опису та дослідження Аралу.
Малюнки  й акварелі, виконані під  час експедиції, не стали 
сухими протоколами, у яких скрупульозно перелічено кожен камінь і кожну складку місцевості. Природу Аралу Шевченко побачив одночасно очима художника та науковця.
Значне місце у графічній спадщині Шевченка посідають портретні зображення, які він  створював упродовж усього  життя,
увічнивши на папері багатьох своїх сучасників. Композиційне
вирішення графічних портретів не відзначається широким розмаїттям: здебільшого  це поясні чи погрудні зображення, по
вернені фронтально  або на три  чверті до  глядача, де основну увагу  зосереджено на обличчі й особливо очах — «вікнах
душі» портретованої  моделі. Серед  зображених — переважно особи, з якими  Кобзар спілкувався або  яких добре знав.
(Демонструються портрети.)
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Упродовж свого  творчого  життя Шевченко  створив понад 
30 малярських та графічних автопортретів, у  яких передав 
складну  «лінію» своїх думок, почуттів, переживань. На його 
малюнках ми  бачимо  романтичного  юнака (ранній автопортрет 1840 року) і збагачену досвідом, але вже хвору виснажену 
людину, яка прожила нелегке життя (автопортрет 1861 року).
Автопортрет 1840 року  є чудовим заспівом Шевченка-митця до 
його великої  саги психологічного  самоаналізу. В автопортреті
Шевченка ліричне поєднується з драматичним, замріяність  —
з тривогою, добросердечність  — із сумом, бадьорість  — з легкою втомою. Перед нами зосереджене обличчя молодої людини.
Гарний, сповнений гідності й граціозності поворот голови до 
глядача. Світло вихоплює з півтемряви  лише обличчя — все
інше тане, ховається у напівпрозорих тінях. Чоло  Шевченка
яскраво освітлене, а очі сховані в  тіні. Художник вдається до 
засобу, типового для малярства романтизму,— за допомогою
світла й тіні підкреслити, виділити  те, на що передусім має
звернути увагу  глядач. Може здатися дивним, що найпромовистіший елемент портрета, який художники намагаються
всіляко виділити, «дзеркало душі» — очі — Шевченко навпаки 
затінює. Але придивіться уважніше. Погляд  сповнений якогось 
невисловленого  запитання. Замість  замріяного  споглядання,
яке так любили відтворювати у  своїх портретах художникиромантики, у  Шевченка — гостре, насторожене, драматичне
вдивляння у  життя, у  людей.
Що ж до олійного живопису, то найвідоміші картини Шевчен
ка — це «Катерина», «Селянська родина», «На пасіці».
На картині «Селянська родина» бачимо  стареньку, під 
солом’яною стріхою хату. Тут, у  затишку, наприкінці літнього 
дня, зібралася селянська родина — молоді батьки, їх синочок,
дід. Малюк, що цілий день був з дідусем, очевидно, бешкетуючи,
а може й ненароком розбив горщика, який висів на тину і був неабиякою цінністю у селянській родині.
Батько  хотів  було покарати  хлопчика за вчинену  шкоду. Але
мати  заступилася за сина, благаючи  чоловіка вибачити  його.
Чоловік полагіднішав, заспокоївся, узяв люльку і, немов вибачаючись перед дружиною, прагне приласкати сина.
За цією маленькою драмою уважно  стежить дворовий пес.
Трохи далі, на розі хати, сидить і гріється у променях вечірнього 
сонця сивий дідусь, якому байдуже все, що діється на подвір’ї.
Перед нами  типова сцена з селянського побуту, знаменитий
жанровий живопис, який посідає важливе місце в українському 
мистецтві XIX ст.
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Додаток 3 до уроку № 51
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Букварь
Южнорусскій
1861 року
САНКТПЕТЕРБУРГЪ
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СКЛАДЫ5.

Стыхъ пе5рвый.
Чи-е що лу5ч-че, кра5-ще въ сві-ти,
Якъ у-ку5-пи жи5-ты,
Зъ бра5-томъ до5б-рымъ доб-pо5 пе5в-не
По-знать, не ди-лы-ти.

Стыхъ дру5гый.
По-мо-лю5-ся Гос-по-де-ви 
Се5р-цемъ о-ди-но5-кымъ
И на злы5хъ мо-и5хъ по-гля5-ну 
Не-злы5мъ мо-и5мъ о5-комъ.

Стыхъ тре5тій.
Спа-сы5 ме-не5, по-мо-лю5-ся
И вос-по5-ю зно5-ву,—
Тво-и бла5-га чи5-стымъ се5р-цемъ
Пса5л-момъ ты5-химъ, но5-вымъ.

Стыхъ четвіртый.
Го-спо5дь  лю5-быть сво-и лю-де,
Лю5-бить, не-о-ста5-выть 
До-жы-да5-е, по-ки пра5в-да
Пе-редъ ны-ми ста-не.

НАРОДНИ ПОСЛОВЫЦИ.
Аби булы5 побрязкачи5,
То бу5дуть и послухачи5.

Аби мыни5 ми5сяць свиты5въ; а зо5ри я й кулако5мъ доста5ну.
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Або ты, та5ту, йды5 по дро5ва,
А я бу5ду до5ма;
Або жъ я бу5ду до5ма.
А ты йды по дро5ва.

Брехне5ю уве5сь свитъ про5йдешь — та наза5дъ не ве5рнешся.
Го5сти пе5ршого дня — зо5лото;
Друго5го — срибло5;
А тре5тёго — мидь,
Хочь додо5му идь!

Бога5то пани5въ — а на гре5блю й ни5кому.
Заста5въ дурно5го Бо5гу молы5тця — то винъ и лобъ пробье5.
Зъ брехни5 не мруть —
Та ви5ры билшъ неймуть.
Зъ ду5жымъ — не боры5сь;
А зъ бага5тымъ — не судысь.

Кому-кому, а куцому буде!
Каза5въ панъ:
Кожу5хъ дамъ —
Та й сло5во  ёго те5пле.

Леда5чому жывото5ви  — и пироги ва5дять.
Не вирь
То звирь:
Хочь не вку5сыть — то зляка5е.
Додаток 4 до уроку № 51
Люди говорили

Як умру, то поховайте
Мене на могилі...
Т. Г. Шевченко

Поховали... Тільки ж чув я,—
Люди говорили,—
Ніби з мертвих він воскреснув,
Ніби встав з могили.
Ковалем зробився ніби,
Став мечі кувати
З кайданів, що встигли люди
Вже давно порвати.
Ой кував він, ой кував він,
Примовляв словами,
Як козацьке славне військо
Билось з ворогами.
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А коли вкраїнську землю
Німці полонили,
Гнівно вдарив по ковадлу
З усієї сили.
І людей почав скликати
Темними ночами,
І на бій благословляти,
Наділять мечами.
Закликав він з ворогами
Битись до загину,
З-під фашистів визволяти
Рідну Україну.
Україно, Україно,
Дорогі могили!..
Мені віриться, що люди
Правду говорили.
(Євген Бандуренко)
За нас правда
Канів, рідний!
Тут до болю
Все близьке мені, як дома,—
І у лісі, і у полі
Кожна стежечка знайома.
На твоїй Чернечій кручі
В сорок першім, на світанні,
Як дими війни до тучі
Підіймалися багряні,
Я, поранений, прощався
Із Тарасом в пеклі бою...
Скільки горя і нещастя
Подолали ми з тобою!
В сорок першому
У гаї,
Поміж кленами й дубами,
Кров посіялась і сяє,—
Може, кров ото квітками?
Я благав тоді Славуту:
Дай снаги, врятуй солдата,
Щоб спромігся орди люті
Переможно подолати.
І Дніпро почув благання —
Не втопив між берегами,
Прогримів лиш на прощання
Кобзаревими словами:
«Борітеся — поборете!..
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За вас правда, за вас слава
І воля святая».
З тої днини я повсюди
Де б не був,
А перед боєм
Чув слова його,
І люди
Скрізь браталися зі мною.
Повнилось мужанням серце,
Уперед вело солдата,—
Клич звитяги в кожнім герці,
Як наказ, сприймав завзято:
«Борітеся — поборете!..
За вас правда, за вас слава
І воля святая».
Я вернувсь у Канів знову,
А в Тараса — також шрами!
В ту годину світанкову
У бою він був із нами.
То, можливо, і за Одер
Йшов, як ми, й вернувсь з походу..
Плине час.
В труді народи!
Сонце п’є дніпрову воду.
(Данило Бакуменко)
Сучасникові
Прикладаю насторожене вухо
До екзотики, де й дійсність мов казка...
А скидайте-но, Тарасе, кожуха,
А зголіть-но свої вуса, будь ласка.
Слави Вашої я тим не потьмарю —
Попрошу: без романтичних регалій
Почитайте нам Расіна, Кобзарю,
У французькому оригіналі.
Ви ж це вміли і любили, хоч, може,
І робили з українським акцентом.
Ви були не гречкосієм, а — боже!
Страшно вимовить! — інтелігентом!
Тих біографів послухай — і наче
Ви, Тарасе, тільки те і робили,
Що співали «Ой чумаче, чумаче»
Й дрібні сльози підливали в чорнило!
А ретельно штудійовані тропи?
А проблеми в суперечках завзятих —
Економіка старої Європи
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Чи «проспериті» в Сполучених Штатах?!
У сльозах та у садочках вишневих
Утопала Україна далека...
О аматори ефектів дешевих,
Вам здається, що його картотека,
Де епітетів народних багатство
За алфавітом було,— святотатство?!
Що журбою оповитії кручі,
Журавлині понад хатою клекоти,
Що любові його рани болючі —
Крик стихії, а не плід інтелекту?!
Що для геніїв накреслено трасу
До музеїв, а не в день сьогочасний?!
Як це добре: й у кожусі, Тарасе,
Ви наш геній — абсолютно сучасний!
(Ігор Муратов)

Урок № 52
П. Куліш — видатний письменник, перший
український професійний літературний критик, перекладач.
Мета:
ознайомити учнів  із життєвим і творчим шляхом письменника, допомогти їм усвідомити 
значення діяльності Куліша для розвитку 
української культури; розвивати навички спри
йняття інформації на слух, виділення головного, самостійної  роботи  з підручником; розширювати  кругозір учнів; виховувати почуття
пошани до духовних надбань нашого народу.
Обладнання:
портрет письменника, збірки  його  творів, ілю
стровані матеріали до теми.
Теорія літератури: роди й жанри літератури, літературна критика.
Тема.

Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

Презентація складеного учнями «Заповіту» чи «Маніфесту».
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
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IІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
Щирий друг Шевченка і нещадний критик його  творів, па
тріот України і вірний підданий царизму, один із найвидатніших
українських письменників, ім’я якого довгий час замовчувалося… Все це — Пантелеймон Олександрович Куліш.
Куліш, як ви пам’ятаєте, різко висловився проти Шевченкових
«Гайдамак», і в  той же час запросив до  себе боярином (свідком)
на весілля, видав у  своїй друкарні «Кобзар». А дружина Куліша
Ганна Барвінок, теж письменниця, віддала усі свої  коштовні
прикраси  Шевченкові, щоб той, як мріяв, зміг поїхати до  Італії 
(щоправда, через арешт і заслання це йому так і не вдалося).
Пантелеймон  Куліш — автор першого українського  історичного  роману  «Чорна рада», першого українського правопису 
«Кулішівка», підручників для школи, видавець  «Букваря», людина, яка з повним правом може вважатися, як і Шевченко, основоположником нової української літератури та нової української 
мови. З особистістю і творчістю цього видатного митця ми й почнемо докладно знайомитися на сьогоднішньому уроці.
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
(Учні конспектують почуте.)
У містечку Воронежі Глухівського повіту Чернігівської губернії  (тепер Шосткінський район  Сумської обл.) в  сім’ї  заможного 
хлібороба Олександра Андрійовича й дочки  козацького  сотника
Катерини  Іванівни народився Пантелеймон  (Панько) Куліш.
Грамоти він навчився вдома від  сестри  Лесі. Дуже любив  слухати  казки, легенди  й пісні своєї  матері та сусідки. У 14 років 
вступив до  Новгород-Сіверської  гімназії, познайомився зі збірником українських народних пісень  М. Максимовича, який
вивчив напам’ять, сам став  збирати пісні й писати оповідання.
Закінчивши гімназію, Куліш вступає до Київського університету,
але незабаром його та інших студентів, що не мали дворянського 
звання, за наказом міністра освіти відраховують. Куліш працює
викладачем Луцького дворянського училища, потім учителює
в Києві та Рівному, займається літературною діяльністю.
У 1843 році опублікований роман  П. Куліша «Михайло  Чар
нишенко, або Малоросія вісімдесят років тому». Письменник збирає матеріали для української «Іліади» і пише поему «Україна»,
знайомиться із Шевченком.
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Переїжджає до Петербурга, вчителює, бере участь у таємному 
Кирило-Мефодієвському товаристві. Одружується з Олександрою
Білозерською, майбутньою письменницею.
У 1847 році Академія наук посилає Куліша за кордон для
вивчення слов’янських мов  і літератур, культури  й народної 
творчості. Але у  Варшаву надходить наказ про  арешт за участь 
у таємному товаристві. Куліша чекає трирічне заслання в Тулу із
забороною друкувати твори.
Після звільнення митець працює в  Міністерстві державних
маєтностей, пише двохтомник «Записки о Южной Руси», перший
підручник для народу  «Граматика», історичний роман  «Чорна
рада». У 1858 році разом із дружиною подорожує Німеччиною,
Швейцарією, Італією. Через два роки видає власний альманах
«Хата», потім збірку поезій «Досвітки». З 1864 до  1871 року  Ку
ліш живе за кордоном, працюючи у  Варшаві директором духовних справ, потім займаючись історико-литературною діяльністю.
Він відходить від ідеалів демократії. І тільки коли переїжджає до 
Петербурга, а потім назавжди оселяється в хуторі Мотронівка на
Чернігівщині, який на честь дружини перейменовує у  Ганнину 
Пустинь, повертається до ідеї самостійного розвитку нації.
Виходить низка його оригінальних збірок та перекладів, серед 
яких — «Позичена кобза», Біблія, створена разом із І. НечуємЛевицьким та вченим І. Пулюєм.
Помер митець у 1897 році.
— Яким із цієї розповіді постає перед вами П. Куліш?
(Людиною талановитою, діяльною, патріотичною, але такою,
що мала суперечливі погляди.)
2. Читання «цікавинок» із життя письменника.
(Учитель  зачитує цікаві факти  із життя П. Куліша, користуючись  книгою В. Шевчука «З вершин  і низин» (див. додаток до 
уроку № 52).)
3.	Робота з підручником.
(Учні побіжно, вибірково  читають  статтю підручника про 
життєвий і творчий шлях Куліша, шукають  і називають  цікаві
факти, думки, про які не йшлося раніше.)
4. Слово вчителя.
Значний внесок зробив П. Куліш у розвиток нової української 
мови. Він створив український алфавіт, який точно відбивав звукову систему нашої мови, видав правопис, граматику, відому під 
назвою «Кулішівка», «Буквар». За нормами цього правопису видавався журнал «Основа». Мовознавчі роботи Куліша засвідчили 
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світові, що українська культура має власне національне обличчя.
Для письменника це був дуже сміливий крок, адже в  тодішній
Російській імперії  букварі й підручники дозволялося друкувати  «по-жмудськи, по-самоїдськи, по-тунгуськи, а ось по-україн
ські — “строжайше запрещено”».
У передмові до «Граматики» П. Куліш писав: «Найперше діло 
в отця-матері повинно  бути, щоб дитину  своєю рідною мовою до 
розуму довести… З тих-бо письменних мало добра бува, що  чужеземцями  через науку  робляться і до  свого  рідного  люду  слова
промовити по-своєму не вміють».
5. Виразне читання віршів П. Куліша.
(Учні читають вірші «До Ганни Барвінок», «До кобзи», «Рідне
слово», у яких виражені зазначені вище думки.)
6. Слово вчителя.
Крім національної  мови, про  яку  П. Куліш писав, що  «хоч б
і всі ви поробились письменними, а проте своєї мови рідної і свого 
рідного звичаю вірним серцем держіться. Тоді з вас буде громада
шанована, і вже на таку  громаду ніхто  своєї  лапи не наложить»,
основою національної ідеї письменник вважав хутір.
У своїх знаменитих «Листах із хутора» Куліш зазначав, що 
праця повинна протиставлятися розбишацтву, ледарюванню,
порядок — анархії, освіта — неуцтву. Українство  може розвиватися на основі широкої освіти  і поєднання здобутків  світової 
науки  та культури  зі збереженням власних традицій. Хоч ця
ідея й дещо утопічна, але чиста, здорова й глибоко національна,
патріотична.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Виконання учнями тестового завдання.
Як відомо, стосунки двох геніїв  — Шевченка й Куліша були 
різними, суперечливими, але найчастіше — добрими, бо обидва
над усе любили Україну, свій народ.
 Прочитайте відгук Шевченка про роман Куліша «Чорна рада».
«Спасибі тобі, Богу  милий, друже мій великий, за твої 
дуже добрі подарунки  і, особливе, спасибі тобі за “Чорну  раду”.
Я вже її двічі прочитав і третій раз, і все-таки… більш нічого, як
спасибі. Добре, дуже добре ти…, що… “Чорну  раду” по нашому».
 Вставте в  цитату пропущені слова, обравши  з-поміж поданих
відповідні за змістом.
А не розумію… написав… погортав;
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 Б не скажу… зробив… надрукував;
В не знаю… надрукував… зробив;
Г не думаю… відзначив… видав.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«На уроці я відкрив для себе…»
«П. Куліш, на мою думку,— це…»
«Мене вразило (мені запам’яталося)… »
VII.	Домашнє завдання

Опрацювати  біографію П. Куліша, почати  читання роману 
«Чорна рада».
Додаток до уроку № 52

Весілля на хуторі
В 1843 році приїхав у гостину до батьків на хутір Мотронівку 
майбутній редактор «Основи» В. Білозерський, а з ним його  товариш — П. Куліш. Після того П. Куліш часто приїжджав сюди,
мав навіть для себе окрему  світлицю, щоб тут писати. Для панянок Білозерських він  склав  тут популярну  історію України,
а в  січні 1847 року відбулося вінчання П. Куліша і Олександри  Білозерської, майбутньої української письменниці Ганни 
Барвінок. Боярином на весіллі був  Т. Шевченко  і, як кажуть,
він довго  зберігав  ту  квітку, що пришпилила йому  молода.
Щаслива пара виїхала з В. Білозерським до  Варшави, щоб звідти  мандрувати  за кордон, куди посилала П. Куліша Академія
наук, але у  Варшаві В. Білозерського  й П. Куліша арештували 
і відпровадили до  Петербурга, де кинули в  тюрму. Почався
знаменитий процес над учасниками  Кирило-Мефодіївського 
братства.
Альбом із описом тульської старовини
Відомо, що  за участь в  Кирило-Мефодіївському  товаристві
П. Куліша було  засуджено на два місяці до  фортеці і на заслання в  місто  Тулу. Пробув на засланні письменник три  роки  і три 
місяці. Визволивсь у досить  своєрідний спосіб. До  Тули  мав приїхати  цар. На прохання губернатора Куліш виготовив  альбом із
описом тульської  старовини  й ілюстрував  його власними  акварелями. Цар звернув увагу на талановиту роботу і запитав про авто252

ра. Довідавшись, що це Куліш, цар дозволив йому повернутись до 
столиці. Було це в 1850 році.
Коли  П. Кулішеві оголосили  свободу, він не міг і слова вимовити.
— Що  таке? Що  сталося? — кинулася до нього дружина
Ганна Барвінок.
Але письменник і справді втратив на той час дар мови. Він 
узяв перо і написав: «Волю нам вернули!».
Куліш — біограф і видавець творів Гоголя
В 1856 і 1857 роках П. Куліш після довгої перепідготовчої 
праці видав книгу в 2-х томах «Записки о жизни Гоголя». Тоді ж
таки  Гоголева мати попросила Куліша, щоб він випустив  твори 
Гоголя. Впорядкувавши  рукописи, Куліш поробив  коментарі,
приготував до публікації  листи  і видав  Гоголеві твори в  шести 
томах. Заробіток з цього видання (3 тис. крб.) пішов на заснування власної друкарні (так звана друкарня П. Куліша), з якої свого 
часу вийшов ряд визначних творів української літератури, зокрема «Кобзар» Т. Шевченка, «Народні оповідання» Марка Вовчка,
а також альманах «Хата» тощо. Випускала ця друкарня й книжечки-метелики для народного читання.
Обід у міському саду
У травні 1860 року П. Куліш приїхав у Полтаву. Тут, 9 травня, полтавська громада справила йому  бучний обід у  міському 
саду. На той обід  зібралося чоловік із 200: були  тут селяни 
і поміщики, шевці, кравці, генерали  й письменники. За обідом
проголошували промови на кількох слов’янських мовах. Перед 
тим, як сіли до  столу, до  розпорядника підійшов незнайомий
чоловік і став прохати прийняти його як учасника обіду. Людей
було й так багато і незнайомця не хотіли впускати. Тоді чоловік
назвався:
— Я той жандарм, що відвозив  Куліша з Петербурга в  Тулу 
на заслання.
Відставний жандарм примостився в  кінці столу навпроти 
Куліша, а після десятої промови встав і попросив слова, привітавши Куліша, як старого знайомого.
— З вуст відставного  жандарма,— сказав він,— прийміть,
люди добрі, щире бажання, щоб ширилися, зміцнялися й пишалися на Україні ті ідеї, за які я відвозив  Куліша на заслання
в Тулу.
Звісно, такий тост з уст колишнього  жандарма зустріли  з не
звичайним ентузіазмом та захватом.
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Урок № 53
Поезія П. Куліша. Вірші «До  рідного народу»,
«Троє схотінок», «Заворожена криниця».
Мета:
ознайомити учнів із поетичною творчістю письменника, допомогти усвідомити ідейно-художні особливості віршів, їхню естетику; удосконалювати навички виразного читання, аналізу 
ліричних творів, висловлення власних думок
з приводу прочитаного; виховувати почуття
патріотизму, любові до  рідної  мови, бажання
прислужитися рідному народові.
Обладнання:
портрет письменника, збірки його творів, ілюст
рації до них.
Теорія літератури: лірика, ліричний герой, художній образ, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
На П. Куліша, який вивчав  слов’янські культури, великий
вплив  справили  ідеї  європейського просвітництва. Тому  його 
називають  «українець у  Європі, європеєць в  Україні». В поезії 
Куліша виразно проглядається романтичний світогляд. Але ні
хто  більше й краще про поета не скаже, як сама його поезія.
Тому  сьогоднішній урок і буде присвячений поетичній творчості
Пантелеймона Олександровича Куліша.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Розповідь учня про основні віхи біографії П. Куліша.
2. Проблемне запитання до учнів.
— Чому твори П. Куліша не друкувалися за радянських часів,
його ім’я замовчувалося?
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Через порушену в них національну ідею;
— через любов письменника до рідного слова;
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— через осуд ним гнобительської політики Російської імперії 
стосовно України.
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання поезії П. Куліша «До рідного народу».
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда.
— Про  що  свідчать підзаголовок вірша, епіграфи  з творів 
Шевченка та Біблії?
(Підзаголовок — про  те, що  треба знайомитися з кращими 
зразками  європейської  культури, сприймати  загальнолюдські
цінності; епіграф із Шевченка — близькість  ідеї про неприпустимість  рабської покори, почуття меншовартості; епіграфи  з Біблії  — натяк на бачення поетом шляхів вирішення національної 
ідеї.)
— Про  безумну відвагу  яких «гірких п’яниць  та розбишак
великих» ідеться? (Про козаків.)
— Які рядки можуть бути визначенням ідеї твору?
(Єдиний скарб у тебе — рідна мова…
Вона твого життя міцна основа,
ревніша над усі скарби й багатства.)

— Що  є спільним, а що відмінним, в думках Куліша і Шев
ченка? (Спільне: форма послання, звертання до народу, визнання
мови як основи національної згуртованості, засудження рабського поклоніння; відмінне: Шевченко бачить шлях до незалежності
в активності народних мас, яка була за часів запорожців та гайдамаків, Куліш наполягає на «культурницькому» шляхові освіти,
реформ.)
— До якого жанру лірики належить поезія? (Громадянської.)
4. Виразне читання вірша П. Куліша «Троє схотінок».
5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
Схотінки — бажання, сходинки.
6. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
— Якій темі присвячений вірш? (Життєвому  кредо письменника, його життєвим цінностям.)
— Випишіть у «схотінки» три бажання ліричного героя.)
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(Відповідь: душевний спокій; книги; близький друг, кохання.)
— Для висловлення власної думки  автор серед  інших художніх засобів використовує прийом контрасту. Знайдіть  його.
(Урочиста, книжна лексика (ветроградів, благородних, Мадонна)
і знижена, просторічна (насилував, олухів).)
— Схарактеризуйте ліричного  героя твору, обґрунтувавши 
свої твердження.
розумний, начитаний

живе в гармонії з собою

скромний, невибагли
вий

Ліричний герой
щирий

має глибокі почуття, здатен палко кохати

благородний

6. Виразне читання вірша П. Куліша «Заворожена криниця».
7. Словникова робота, обмін враженнями.
 Знайдіть у словниках, енциклопедіях або в «Примітках» повного видання творів пояснення слів
Вертоград — поетичний синонім саду;
кінамон — рід пахучої рослини;
нард — рід пахучої рослини;
крин — польова лілія;
алое — рослина з м’ясистими  листками, що  має лікувальні
властивості;
Аквілон — північний або північно-східний вітер;
Тигр, Євфрат — ріки в південно-західній Азії  (протікають 
у Туреччині, Сирії та Іраку, впадають у Перську затоку);
Едем — земний рай.
8. Евристична бесіда, виконання пошуково-дослідницьких завдань.
— Визначте, які це художні засоби: «зорями… зоряють», «тонуть-плавлять», «вволи волю» (тавтологія); «наливнії», «золотії»
(повні нестягненої  форми прикметники поетичного  звучання;
часто вживаються у фольклорі).
— Виразні риси якого стилю наявні в поезії? (Романтизму.)
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— Про яку «заворожену криницю» може йти мова? (Культури,
рідної  мови, поетових мрій-сподівань. «Брати» тут, напевно, однодумці.)
9. Слово вчителя.
П. Куліш видав п’ять поетичних збірок — «Досвітки», «Ху
торна поезія», «Дзвін», «Позичена кобза», «Хуторні недогарки».
Він  також є автором десяти великих поем (серед  яких «Куліш
у пеклі»), балад, дум, байок, численних перекладів. Завдання
своєї поезії  митець  бачив у  тому, щоб «терен  колючий в рідній
стороні» вирубувати «трудящою рукою».
І. Франко називав  Пантелеймона Куліша «одним із корифеїв 
нашої літератури», її «першою звіздою». Водночас він зауважив,
що в нього  «друга половина думки  б’є першій в пику». Маються
на увазі суперечності у світогляді письменника, які постійно стикаються між собою у його творах.
10. Проблемне завдання учням.
— Прочитайте дві думки  літературознавців про  творчість 
П. Куліша й прокоментуйте їх, висловіть власні судження,
обґрунтувавши їх.
П. Плющ, літературознавець 60-х років XX ст.
Було б, однак, неправильно вважати русифікаторську політику царизму єдиною причиною
гальмування розвитку української літератури 
і літературної мови. Великої шкоди цьому розвиткові завдали також українські буржуазні
націоналісти-письменники, журналісти,
вчені,тощо (П. Куліш, Б. Грінченко,
М. Грушевський,   С. Єфремов та ін.), які спрямували українську літературу на шлях реакційної романтики, етнографізму, побутовізму,
хуторянської обмеженості під гаслом «безбуржуазності» української нації і «єдиного потоку» в розвитку української культури, під гаслом зоологічного шовінізму і цілковитої 
відрубності української літератури й мови від 
братньої російської літератури й мови.

Б. Степанишин, сучасний літературознавець
Поетичний доробок
Пантелеймона Куліша
значний, за тематикою
розмаїтий, за змістом — гуманістичний
і національно спрямований, а за майстерністю — високого рівня
художності. Пишаймося ж, що належимо до 
нації Куліша, а голов
не — учімося на його 
поезії бути справжнім
українцем.

V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Поетичний практикум.
 Визначте віршові розміри поезій П. Куліша, види  рим, римування.
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Єди5ний ска5рб у те5бе — рі5дна мо5ва,
∪ — ∪      —    ∪ —∪
— ∪   — ∪
Закля5тий для сусі5дського5 хижа5цтва:
∪  —   ∪      ∪  ∪ —      ∪ —  ∪  —  ∪
Вона5 твого5 життя5 міцна5 осно5ва,
∪ —   ∪  —   ∪ —  ∪   — ∪ — ∪
ревні5ша над усі5 скарби5 й бага5тства.
∪ — ∪     ∪  ∪ —   ∪  —     ∪  —  ∪
(«До рідного народу»…)
5 | ∪—|
5 ∪
| ∪—5 | ∪—5 | ∪—5 | ∪—  
| ∪—5 | ∪∪ | ∪—5 | ∪∪  | ∪—|5 ∪
5 | ∪—|
5 ∪
| ∪—5 | ∪—5 | ∪—5 | ∪—  
   5 | ∪—|
5 ∪
| ∪—5 | ∪∪ | ∪—5 | ∪—  

(Шестистопний ямб з останньою усіченою стопою; римування
перехресне, рима жіноча.)
5
Я не
хоті5в би ні ца5рських пала5т,
—  ∪ ∪ —  ∪  ∪   —      ∪    ∪  —
Ні вертогра5дів пишно-прохоло5дних,
∪    ∪ ∪ —  ∪    ∪     ∪   ∪   ∪  —   ∪
Аби у ме5не був з душе5ю до5брий лад,
∪ ∪ ∪ —∪   ∪       ∪ —∪  —   ∪     ∪  
Щоб не наси5лував я5 ми5слей благоро5дних.
    ∪   ∪ ∪ —  ∪ ∪  — —  ∪ ∪  ∪ —   ∪
(«Троє схотінок»)
5
5
5
| —∪∪
| —∪∪
| —∪∪
| —5
5
5
| ∪∪∪ | —∪∪
| ∪∪∪ | —∪
5
5 | —∪∪
5
| ∪∪∪ | —∪∪
| ∪—∪
|
5
5 5 | ∪∪ | —
   5 ∪
| ∪∪∪ | —∪∪
| ——∪

(Тристопний дактиль, римування перехресне, рима чоловіча
й жіноча.)
У сестри5 моє5ї  ти5хо
∪  ∪  —   ∪–∪—∪  
Процвіта5є са5д в огра5ді.
  ∪   ∪ –∪ —      ∪ — ∪
Кінамо5н, моя5 уті5ха,
∪ ∪ —    ∪–  ∪ –∪
На5рд, ало5е в лю5бім са5ді.
  —     ∪–∪     — ∪    —∪  
(«Заворожена криниця»)
5 | —∪
5 | —∪
5 |
| ∪∪ | —∪
5 | —∪
5 | —∪
5 |
| ∪∪ | —∪
5 | —∪
5 | —∪
5 |
| ∪∪ | —∪
5 | —∪
5 | —∪
5 | —∪
5 |
| —∪

(Чотиристопний хорей, римування перехресне, рима жіноча.)
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Поезія для мене…»
«Я здивований (здивована) тим, як літературознавці…»
«П. Куліш мені уявляється, як…»
«Підпис Куліша “Несамовитий Панько”, на мою думку…»
VII.	Домашнє завдання

Навчитися виразно  читати, аналізувати вірші П. Куліша, ха
рактеризувати  його поетичну  спадщину; продовжити  читання
роману «Чорна рада».

Урок № 54
П. Куліш. «Чорна рада» — перший україномовний історичний роман.
Мета:
ознайомити учнів  з історичною основою, вер
сіями назви  твору, сюжетом; допомогти усвідомити  ідейно-художні особливості роману;
розвивати навички визначення теми, проблематики  твору, вміння виділяти основні епізоди  й коментувати їх, висловлювати власні
думки  щодо порушених проблем; виховувати 
лицарські почуття, щирість, патріотизм.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання роману,
ілюстрації до нього.
Теорія літератури: роман, роман-хроніка, історичний роман.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Якось Куліш написав у листі до відомого професора філології 
Осипа Бодянського: «Страшно подумати, що народ, котрий настільки  активно  брав участь у подіях роду  людського, не в  змозі
буде розповісти про  своє життя в  історичному  романі». Тому 
й задумав він написати епохальний твір, у якому б історія україн
ського народу ожила й заговорила устами  гетьманів, козаків  та
простих селян. Роман П. Куліша «Чорна рада» Іван Франко назвав 
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«найліпшою історичною повістю в нашій літературі». І це справді
так, адже тому передувала напружена чотирнадцятирічна праця
письменника над творами світової історичної літератури, літописами, художнім удосконаленням тексту. Знайомство  з романом
Пантелеймона Куліша ми  розпочнемо на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Створення «асоціативного куща» «Поезія П. Куліша».
легка, мело
дійна

філософ
ська

інтимна

громадян
ська

романтична

Поезія П. Куліша
прагне вплинути 
на свідомість народу

має фольклорні мотиви

поєднує високу й
низьку лексику

високоемоційна

ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Самостійна робота з підручником (або пригадування відомостей з історії), укладення історичного словничка.
Доба Руїни — з часу зречення гетьманства Ю. Хмельницьким
1663 р. до 1687 р., коли гетьманом був обраний І. Мазепа.
Географічно-державний стан України — поділ на Лівобережну 
(під владою Москви) та Правобережну (під владою Польщі).
Чорна рада — козацька рада з участю «черні» — простих селян та міщан.
2. Слово вчителя.
Історичною основою роману «Чорна рада» є події весни — літа
1663 року, коли під  Ніжином відбулася Чорна рада й гетьманом
у жорстокому суперництві був обраний Іван Брюховецький.
П. Куліш ретельно вивчав  «Літопис Самовидця» та «Літопис
Грабянки», різні історичні, етнографічні мемуарні джерела; записував  спогади  старих запорожців. Але свій задум Куліш, як
сам зазначав в  епілозі, хотів донести до  читача не «дисертацією,
а художнім відтворенням забутої  і викривленої в наших уявленнях старовини». За жанром «Чорна рада» — історичний роман.
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Роман — великий епічний твір, у якому зображується всебічна картина життя великої  кількості людей у певний період  часу 
або цілого людського життя; історичний роман, відповідно, побудований на історичному  матеріалі. (Учні роблять  записи до  літературознавчих словничків.)
П. Куліш дає своєму  творові підзаголовок «Хроніка», хоча
в історичній хроніці не буває вигаданих персонажів і подій.
«Чорна рада» — роман  багатопроблемний. Найголовніші
з проблем — питання незалежності України, патріотизму  та зради, запроданства, ролі державного діяча в історії, боротьби добра
і зла, батьків і дітей, кохання й подружнього щастя, людини й народної моралі тощо.
У романі дві сюжетні лінії — суспільно-історична та любовна.
3. Виразне читання, коментування фрагментів роману «Чорна
рада».
4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
5. Евристична бесіда.
— З якими героями ви вже познайомилися, які події відбулися, яка їх роль у розвитку сюжету?
— Що  можете сказати про  стиль, манеру письма П. Куліша?
Чи викликає твір зацікавлення читача уже з перших сторінок,
завдяки чому це відбувається?
6. Завдання учням.
 У вигляді схеми складіть початки двох сюжетних ліній роману  — соціально-історичної  та особисто-любовної; визначте
позасюжетні елементи.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Проблемне завдання.
 Поміркуйте й запишіть, що  асоціює автор з поданими поняттями.
Мотив — (дорога, подорож);
протистояння — (державотворення і руйнівництво);
ідеал — (хутір);
носій основної ідеї — (Чоловік Божий).


На с. 262–263 подано повну  схему двох сюжетних ліній роману, вчитель 
поступово використовує її, залежно від  того, наскільки учнями прочитаний
текст.
261

Історія полковника-попа Шрама та ви
звольної боротьби в Україні
(позасюжетний елемент, близький
до ліричного відступу)
Приїзд Шрама із сином на
хутір Череваня

Розмова з Божим
Чоловіком

Дорога до 
Києва

експозиція

експозиція

експозиція

Історія Василя Невольника
(позасюжетний елемент, близький
до ліричного відступу)
Сварка з міщанами

Зустріч і розмова із Сомком

експозиція

зав’язка

Повідомлення про 
зраду трьох Сомкових полковників

Прощання запорожців зі світом;
погляди Шрама на запорожців 
(позасюжетний елемент, близький до ліричного відступу)
Бунт косарів
розвиток дії

На хуторі
в Гвинтовки

Розмова
з Пугачем

В таборі Сомка.
Зрада писаря
Вуяхевича
розвиток дії

Запорожці в Романівському Куті.
Історія Брюховецького. Кирилова кара
(позасюжетні елементи)
Чорна рада
кульмінація
Козацька
рада. Іванець 
зганьбив дідівстаршин. Зрада козаками 
традицій

Бенкет Брюховецького з московськими боярами у Ніжені

Селян
ський
бунт

розвиток дії

Брюховецький
наймає
вбивцю
для Сомка
розвиток дії
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Кирило Тур
намагається
врятувати 
Сомка ціною
власного 
життя

Страта Сомка
і Васюти, героїчна
смерть старого Шрама
розв’язка

Другу, любовну сюжетну лінію можна зобразити так:
Приїзд Петра
з батьком на
хутір Череваня

Знайомство 
Петра з Лесею
та її матір’ю

експозиція

зав’язка

Залицяння
Кирила до 
Лесі

Викрадення
Лесі

Поїздка до Києва, відверта
розмова Петра з матір’ю.
Віщий сон Череванихи

Зустріч із Сомком. Засмучений Петро відступається
розвиток дії

Петро наздоганяє викрадача, б’ється
з Кирилом
і одержує
смертельну 
рану

Леся
з матір’ю
беруться
ви5ходити 
хлопця

кульмінація

Нові залицяння Кирила Тура до 
Лесі. Небезпечне втручання Гвинтовки; сватання ним Лесі за Вуяхевича

Спостереження Лесі
за Сомком

На Череваневому хуторі. Взаєморозуміння
і любов між
Петром і Лесею. Неможливість щастя

Повернення на хутір
Петра

Одруження Лесі
й Петра

розв’язка
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Роман “Чорна рада” для мене…»
«Історична тема може бути…»
«Мене вразило…»
VII.	Домашнє завдання

Продовжити  читання роману, складання за прочитаним «сюжетних ланцюжків», вміти переказувати  твір, характеризувати 
героїв.
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Урок № 55
П. Куліш. Роман  «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення й руйнівни
цтва.
Мета:
допомогти учням глибше усвідомити  ідейнохудожні особливості та значення роману; розвивати навички сприйняття великого епічного 
твору  як єдиного  цілого, вміння виділяти основні елементи  сюжету  й композиції, аналізувати їх; виховувати  кращі якості громадянина-патріота, щирість  та вірність у  людських
стосунках.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання роману,
ілюстрації до нього.
Теорія літератури: роман, історичний роман, сюжет, композиція,
їхні елементи.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Як відзначив  літературознавець  В. Неділько, «заслугою
П. Куліша є те, що він не тільки  створив перший роман, а й по
ставив  його в  контекст тогочасної  світової  літератури. Куліш
неодноразово вказував про вплив на нього  творчості В. Скотта.
Сприймаючи  романтичні тенденції  шотландського письменника,
Куліш написав  цілком оригінальний, самобутній твір, у  якому 
яскраво розкрито не тільки історичні події з життя українського 
народу, відтворено український колорит, а й національний дух
народу. Навіть  характер романтизму  «Чорної  ради» має народнопісенні витоки. Пісня і дума не просто існують на його  сторінках — вони є живильним середовищем, на якому зріс буйний первісток української романістики. Сам роман теж нагадує історичну 
думу  за її  епічним розмахом, гострими  ситуаціями, могутніми 
національними  характерами. І це теж — новаторська риса творчості Куліша».
Сьогодні ми продовжимо знайомство з романом «Чорна рада»
й спробуємо переконатися в справедливості слів літературознавця.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
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IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Стислий переказ прочитаних розділів роману «Чорна рада».
(Здійснюється «ланцюжком».)
2. Зачитування елементів «сюжетних ланцюжків».
3.	Обмін враженнями про твір.
— Що вам здалося найцікавішим? Чому?
— Яка роль позасюжетних елементів? (Історія полковникапопа Шрама та визвольної  боротьби в  Україні; історія Василя
Невольника; прощання запорожців зі світом і погляди Шрама на
них тощо.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Коментоване читання фрагментів роману.
(Учні читають і коментують фрагменти роману із другої (умовної) частини  роману  (за хрестоматією). Слід  звернути увагу на
кульмінацію — власне Чорну раду. Взагалі рекомендоване читання уривків з 1, 4, 8, 10, 12, 14, 18 розділів.)
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідни
цького характеру.
— Які нові герої  з’явилися, як по-новому виявили  себе вже
відомі персонажі?
— Що вас найбільше вразило? Чому?
— Назвіть причини, через які Сомко потерпів поразку на
«чорній раді». (Зрада війська; прихильність московських бояр до 
Брюховецького завдяки хабарю; довірливість черні; хитра стратегія Брюховецького.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Визначте, що об’єднує героїв.
Леся
Петро
(почуття кохання)
Сомко
Кирило
Сомко
(боротьба за владу)
Брюховецький
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— А що їх роз’єднує?
1) Різне поняття кохання.
2) Різна мета й бачення шляхів розвитку України.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найбільше мене вразив епізод…»
«Мені здалося, що…»
«Найцікавіше в романі “Чорна рада”…»
VII.	Домашнє завдання

Дочитати твір до кінця; закінчити складання «сюжетних ланцюжків», вміти переказувати, характеризувати героїв; підготувати повідомлення.

Урок № 56
П. Куліш. Роман  «Чорна рада». Образи  та ідеї 
твору.
Мета:
допомогти учням осмислити  ті моральні уроки, які дає читачеві автор; розвивати навички 
порівняльної  характеристики образів  твору,
визначення провідних ідей, художньої  майстерності письменника; виховувати  активну 
громадянську позицію, патріотизм, прагнення
до добра й справедливості, «праведного життя».
Обладнання:
портрет письменника, різні видання роману,
ілюстрації до нього, портрети  історичних осіб,
змальованих у творі.
Теорія літератури: образи, символи, історичний колорит, конфлікт, ідея.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
«Пантелеймон  Куліш зумів  так індивідуалізувати  характери 
героїв  і так їх художньо  типізувати, що  кожен  з них виразив 
своєрідну ідеологічну множинність України…
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Кого  тут тільки нема! Поміщики і селяни, запорожці і городові
козаки, козацька старшина і українська шляхта, кобзарі і міщани…
Яких тільки політичних орієнтацій не дотримуються ці різні соціальні верстви України! …У цьому катаклізмі соціальних суперечностей
важко  знайти  тверду основу для національного  замирення, взаєморозуміння та зради»,— пише літературознавець  М. Жулинський.
Які знайомі до болю й актуальні нині проблеми! Учений продовжує
свій висновок так: «Найбільша загроза для початкової  розбудови 
української державності, яку, на думку Куліша, може забезпечити 
не стихія запорозької вольниці, а національна шляхетсько-старшин
ська верхівка, не з боку народних низів, а з боку ненаситної жадоби 
старшинування, яка роз’їдає іржею ворожнечі козацьку верхівку.
Тому так наполегливо утверджує Пантелеймон Куліш ідею моральної  чистоти, неоскверненної  гріхом душі, благородного  сумління.
У цьому гріховному, зганьбленому марнославними пориваннями до 
влади, далекому від гармонії світі людині, переконує автор “Чорної 
ради”, слід  шукати  “правду  — істину в  своїй душі, очищати її, як
учив Сковорода, від земних гріхів і пориватися до абсолютної істини, до блаженства і внутрішнього спокою”». Коли читаєш ці слова,
розумієш, що П. Куліш, із творчістю якого ми продовжуємо знайомитися, зазирнув не лише в  минуле свого народу, а й у  майбутнє,
даючи нам, нащадкам, серйозні моральні уроки.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Переказ розділів роману П. Куліша «Чорна рада».
(Учні переказують останні, прочитані самостійно, розділи роману.)
2. Зачитування кінцевих ланок у сюжетних лініях роману.
3. Проблемне запитання учням.
— На які групи можна поділити героїв роману? (На головних
та другорядних, реальних історичних осіб та вигаданих автором;
на негативних та позитивних, прихильників Сомка і прихильників Брюховецького тощо.)
ІV. Формування вмінь та навичок

1. Заслуховування повідомлень учнів.
(Учні розповідають про Сомка та Брюховецького як реальних
історичних осіб.)
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2. Складання порівняльної характеристики героя.
(Учні складають порівняльну характеристику Сомка — реальної особи та художнього образу.)
Висновок. Про  те, що образ Якима Сомка в  романі — художній, а не історичний, свідчать такі факти:
1) на час Ніжинської  ради  Сомко  був  літньою людиною,
а у творі він молодий, неодружений;
2) за історичними даними, Сомко  — палкий прихильник
союзу з Росією, а в «Чорній раді» — поміркована людина,
справжній борець за незалежність України;
3) був далеко не безгрішний у політиці, в романі ж — кришталево чиста людина.
Водночас багато  історичних даних про  Сомка збігаються з літературним трактуванням Куліша, наприклад:
1) Сомко виражав погляди козацької старшини;
2) він зневажливо ставився до черні;
3) на Ніжинський раді пробував захопити булаву збройно;
4) дійсно був страчений Брюховецьким.
3. Проблемне запитання до учнів.
— Є в цьому, на перший погляд, ідеальному образі й суперечливі, не зовсім привабливі риси. Які на ваш погляд?
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Не люблячи  запорожців, Сомко обожнює Кирила Тура за
героїзм, відданість і мудрість;
— образив  Лесю, коли в її присутності віддав перевагу  Туру,
дотримуючись козацької моралі, згідно з якою бойовий побратим
завжди ставився вище, ніж жінка чи кохана дівчина;
— після поразки  Сомко відмовляється від порятунку  й подальшої боротьби (щоправда, заради друга та заради спокою в су
спільстві, уникнення кровопролиття).
4.	Колективне складання порівняльної характеристика Якима
Сомка та Івана Брюховецького.
Спільне
козацька старшина — гетьмани; розумні, енергійні, боролися за бу
лаву
Відмінне
Яким Сомко

Іван Брюховецький

чесний, порядний, освічений, дотримується козацьких традицій
і звичаїв

хитрий, облесливий, нечесний,
жорстокий;
влади добився обманом, підкупом
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Закінчення таблиці
Відмінне
Яким Сомко

Іван Брюховецький

безкомпромісний;
зневажливо ставився до козацьких
мріяв об’єднати Україну сильною старійшин, черні;
рукою, зробити її незалежною
мріяв про особисту владу, славу та
збагачення

5.	Робота в групах над характеристикою інших образів роману.
І група. Чоловік Божий як носій основної ідеї.
ІІ група. Черевань як уособлення щасливого хутірського життя.
ІІІ група. Іван Шрам як носій ідеї державності України.
IV група. Леся та Петро  Шраменко  як уособлення сімейної 
ідилії, символу незнищенності українців.
V група. Кирил Тур як втілення запорозької вольниці та козацького лицарства.
(Характеристики образів  слід проілюструвати двома-трьома
цитатами з твору.)
6. Презентація результатів роботи в групах.
(Примітка для ІІІ групи. Іван Шрам — особа не історична, але
його загибель дуже подібна до загибелі паволоцького полковника
Івана Поповича, про  розправу над  яким пише історик Микола
Аркас: «Та Тетеря обложив його у Паволочі і він, щоб врятувати 
свій рідний город од руїн, оддався з 15 товаришами до рук Тетері,
а той скарав його лютою смертю».)
7. Завдання учням.
 Класифікуйте лексичні поняття, визначте їхню роль у творі.
Опанча, бурка, жупан, кунтуш, каптан, кирея, кобеняк, семряга, свита, кармазин, панцир, мисюрка, булава, бунчук, пірнач, корогви — це… (історизми, вони створюють історичний колорит твору.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Виконання учнями ситуативних завдань.
1) Ви — радник гетьмана Якима Сомко. Щоб ви порадили йому:
а) при підготовці до виборів;
б) у разі перемоги гетьмана;
в) у разі поразки та при уникненні ув’язнення.
2) Ви стали гетьманом у той час. Як би ви діяли, яку політику проводили? Озвучте свою програму  щодо устрою, кордонів, станів, судів, зовнішніх відносин.
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Мій улюблений герой роману — …»
«Мене вражає, …»
«Дуже шкода, що…»
VII.	Домашнє завдання

Вміти  характеризувати образи  роману  П. Куліша «Чорна
рада», визначати тему, ідею, художні засоби; написати, які уроки 
нащадкам дав П. Куліш.

Урок № 57
Марко  Вовчок. Життя і творчість. Оповідання
«Максим Гримач».
Мета:
ознайомити учнів  із життєвим і творчим шля
хом письменниці, допомогти усвідомити  ідейно-художні особливості, стильову  манеру 
оповідання; розвивати навички  сприйняття
інформації на слух, вміння виділяти  головне,
висловлювати власну думку про нього; виховувати почуття гордості за духовні надбання
народу, пошани до митців-гуманістів.
Обладнання:
портрет письменниці, збірки її творів (різні видання), ілюстративні матеріали до  життєвого 
та творчого  шляху, художні книги про письменницю.
Теорія літератури: жанри  літератури, літературні напрями, романтизм.
Тема.

Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання.
(Учитель перевіряє складені учнями тези до теми «Громадян
ські та моральні уроки П. Куліша».)
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Оживляє наше історичне минуле;
— дає змогу осягнути глибину вічних проблем у сьогоденні;
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— доля держави залежить від кожного з нас і від усіх разом;
— залишаючи жити Петра Шраменка, письменник дає надію
на невмирущість українського народу;
— немає гідніших людини почуттів, ніж любов, дружба та
благородство.
II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
Шевченко називав її  своєї  «єдиною донею», вона ж присвятила йому один  із кращих своїх творів… Марко  Вовчок… Жінка,
що ховалася за чоловічим ім’ям. Красуня, за якою страждали видатні, відомі й не дуже чоловіки в Росії та за кордоном. Росіянка
за національністю, що  стала, без перебільшення, українською
народною письменницею. Високоосвічена людина, яка знала багато мов, була перекладачкою. Не кожна література у світі може
похвалитися таким талантом, та ще й жіночим.
Ось із цією цікавою, унікальною у своєму роді особистістю ми 
й познайомимося на сьогоднішньому уроці.
IІІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
Справжнє ім’я та прізвище Марко  Вовчок — Марія Олек
сандрівна Вілінська. Народилася вона в Росії, в Орловській губернії, у сім’ї збіднілого дворянина. Мати її знала кілька мов, любила
музику, українські пісні й стала першою вчителькою своєї доньки. Коли  Марії  було  лише 6 років, помер батько. Через деякий
час мати вийшла заміж удруге. Вітчим був жорстокою людиною,
від  якої  страждали не лише його  кріпаки, а й власна родина.
У 12 років дівчину віддали до  Харківського пансіону  шляхетних
дівчат. Там вона захопилася навчанням, книгами, на відміну від 
інших, що любили тільки танці та розваги. Вчилася Марія лише
три  роки, а наступні три провела у  багатої  тітки  Мордвинової 
в Орлі. Марія виховувала тітчиних дітей, брала участь у  щотижневих літературних вечорах, які та організовувала. На одному 
з таких вечорів познайомилася вона зі своїм майбутнім чоловіком, етнографом-фольклористом Опанасом Марковичем, який
за участь у  Кирило-Мефодієвському  товаристві був  засланий
в Орел.
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Після весілля молоді виїхали в Україну, але через матеріальну скруту змушені були міняти місця мешкання. Опанас продовжував  збирати  фольклор і брав  із собою дружину у  села, в  які
виїжджав. Так Марія вивчила українську  мову, добре познайомилася зі звичаями, побутом українців, а головне — прониклася
співчуттям до їхньої долі. Особливо її  хвилювала доля жінок.
Допомогти ж вона могла тільки своїм пером. І тоді почала писати.
1857 року в  Петербурзі за сприяння П. Куліша виходить перша книжка Марії Вілінської «Народні оповідання», яку вона підписала Марко Вовчок (від прізвища чоловіка й річки чи села або,
за іншою версією, вовка).
В оповіданнях письменниці не було  критики  існуючого  ладу,
кріпосників. Простою і щирою мовою розповідалися життєві
історії  — про  молоду  жінку, яка збожеволіла після смерті дитини, що  через роботу  матері на пана залишилася без догляду; про 
дівчинку-кріпачку, котру віддали доньці пана як ляльку, а на ніч
залишали ночувати саму в темній комірці; про козачку, яка через
щиру любов вийшла заміж за кріпака й сама стала кріпачкою, та
багато інших, що нікого не лишали байдужими.
Т. Шевченко відгукнувся на появу нового  літературного  таланту такими поетичними рядками:
Недавно я поза Уралом
Блукав і Господа благав,
Щоб наша правда не пропала,
Щоб наше слово не вмирало;
І виблагав, Господь послав
Тебе нам, кроткого пророка
І обличителя жестоких
Людей неситих. Світе мій!
Моя ти зоренько святая!
Моя ти сило молодая!

У 1859 році Марковичі переїжджають до  Петербурга, і Марія
Олександрівна стає окрасою гурту прогресивних діячів  культури. Незабаром Марко  Вовчок їде за кордон на лікування, зустрічається там з Менделєєвим, Сєчєновим, Герценом, Огарьовим,
Тургенєвим та іншими вченими й митцями, які були в захопленні
від розуму й привабливості цієї жінки.
Перебуваючи в  Парижі, Марко  Вовчок заприязнилася зі знаменитим французьким фантастом Жулем Верном. Наслідком
їхньої дружби  було  те, що письменник дав їй виключне право 
перекладу його творів російською мовою. Вона переклала 15 пригодницьких та науково-фантастичних романів  Ж. Верна і сприяла популяризації цього письменника в Росії.
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— Назвіть  риси  характеру письменниці, що ви  б їх виділили  як визначальні. (Освіченість, працьовитість, сміливість, комунікабельність та ін.)
2. Зачитування уривка зі збірки В. Шевчука «З вершин і низин».
Незвичайна доля книжки
Як відомо, Марко  Вовчок писала твори на історичну  тематику. Перебуваючи в  Парижі, створила вона повість  «Маруся».
Не маючи  змоги надрукувати повість українською мовою, письменниця зробила автопереклад на російську  й надрукувала його 
в журналі «Переводы лучших иностранных писателей» (в додатку до  «Детского  чтения», тт. XIV та XVI). Повість  «Маруся»
зацікавила сучасника і знайомого  Марка Вовчка французького 
письменника й видавця П’єра-Жуля Сталя (Етцеля). В 1872 році
він  звернувся до  Марка Вовчка з проханням надіслати  йому  рукопис повісті французькою мовою. Переклад  здійснив  син письменниці Б. Маркович. Сталь переробив цей переклад і надрукував 
у 1873 році в  журналі «Виховання й розваги», котрий сам і видавав. Повість відразу  здобула широку популярність  і за період 
з 1873 по  1878 рік перевидавалася 18 разів. Сталь наблизив  твір
до  французького  читача, посилив  романтичність викладу, пафос
твору, додав ряд подробиць, ліричних відступів.
Популярність  «Марусі» в переробці Сталя була надзвичайна.
Багато  молодих читачів, вражені смертю Марусі, писали  Сталю,
що  хотіли  б, щоб Маруся лишилася жива, тобто  щоб автор дописав  творові інший кінець. Сталь  зважив на прохання читачів 
і продовжив повість післямовою, де по-іншому виклав події.
Марусю тут уже не вбивають, а ранять, її  рятує «велика подруга
Матодіївна», і вони разом ідуть у монастир.
Переробку  Сталя було нагороджено премією Французької 
Академії наук, введено до «бібліотеки освіти й розваги», рекомендованої муніципалітетом та міністерством освіти для всіх шкільних бібліотек і для нагород кращих учнів.
Французька переробка повісті української письменниці в 70–
90-х роках XIX ст. була перекладена англійською, німецькою
та італійською мовами. В 1965 році цю переробку перекладено 
українською мовою — зробило  це словацьке видавництво в Братиславі.
Цікаво, що в  роки перебування у  Франції  Марко  Вовчок ви
ступала і як французька письменниця. В журналі «Виховання
і розваги» вона опублікувала сім казок та два оповідання для
дітей, досі відомих тільки  французькою мовою. У співавторстві
зі згаданим Сталем написала ще повість для юнацтва «Слизький
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шлях», котра свого часу також була досить популярною у Франції.
Оповідання ж письменниці «Козачка» переклав французькою мовою Проспер Меріме.
3.	Робота з підручником.
— Прочитайте за підручником і назвіть основні віхи подальшого життя й творчості Марка Вовчка.
4. Слово вчителя.
Всього у доробку письменниці близько  ста оригінальних тво
рів  і стільки  ж перекладів. Писала українською, російською та
французькою мовами, причому її французькі твори практично не
досліджені.
Серед найвідоміших творів  — дві книги  «Народних оповідань», повісті «Інститутка», «Кармелюк» та ін.
За тематикою творчість  Марка Вовчка різноманітна: життя
дітей, жінок-кріпачок та козачок, кохання, сите й беззмістовне
існування міщанства, фальш, паразитичне життя ченців, дворян.
Найболючіше питання для письменниці — кріпацтво, боротьбі
проти нього вона віддала увесь свій талант. Тому твори цієї тематики здебільшого реалістичні.
Разом із тим Марко  Вовчок часто поетизувала сильний народний характер, волелюбність народу, оспівувала людину,
яка повставала проти  антигуманних порядків у  світі. Тому 
письменниця зверталася до  романтизму, романтичних героїв  та
характерів.
Згадаймо, що для романтизму  характерні небуденні, виняткові герої, які діють у незвичайних обставинах. Романтичні герої,
як правило, наділені глибокими почуттями  та пристрастями, індивідуалізмом, мають  трагічну долю. Вони  самостійно  борються
з традиційними  способами  мислення та антигуманними  суспільними порядками.
Саме такою по-романтичному вольовою жінкою, що виборює своє щастя є і героїня оповідання Марка Вовчка «Максим
Гримач».
5. Виразне читання оповідання Марка Вовчка «Максим Гри
мач».
6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
7. Евристична бесіда.
— Що  саме в оповіданні справило на вас найбільше враження? Чому?
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— Який характер носять описи природи, людей?
— Чи відповідає характер героїні визначенню «романтичний»?
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

	Розгадування кросворда.
 Розгадайте кросворд, ключовим словом до  якого  є назва історичної повісті Марка Вовчка, що  була відзначена премією
Академії Франції.
1 Б
2 П
3 Г
4 Ж
5 Н
6 З

(Ключове слово — «Маруся».)
1. Автор знаменитої  книги  «Життя тварин», яку перекладала Марко Вовчок. (Брем.)
2. Відомий російський літературний критик, близький друг
і родич Марка Вовчка. (Писарєв.)
3. Російський революційний діяч, з яким Марко  Вовчок по
знайомилася в  Лондоні й котрому потім допомогла популяризувати газету «Колокол». (Герцен.)
4. Французький письменник фантаст, який передав  Марку 
Вовчку виключне право на переклад  його  творів. (Жуль
Верн.)
5. Відомий російський письменник, друг Марка Вовчка. (Нек
расов.)
6. Французький письменник, який мав вплив на творчість 
Марка Вовчка. (Золя.)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я відкрив (відкрила) для себе…»
«Мене вразило…»
«Марко Вовчок, на мою думку, близька нашому часові тим…»
VII.	Домашнє завдання

Навчитися виразно  читати, переказувати, аналізувати  зміст
оповідання, визначати елементи сюжету твору.
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Урок № 58
Марко Вовчок. Оповідання «Максим Гримач».
допомогти учням усвідомити  ідейно-художні
особливості, романтичну  спрямованість оповідання; розвивати навички  аналізу  епічних
творів  малих форм, визначати  елементи  композиції, сюжету, висловлювати власні міркування щодо прочитаного; виховувати вміння
за будь-яких умов  зберігати власну  гідність,
наполегливість у досягненні мети; формувати 
прагнення жити з власної праці.
Обладнання:
портрет письменниці, різні видання твору; романтичні пейзажі Дніпра.
Теорія літератури: романтичний характер у  творі, оповідання,
композиція, сюжет, елементи  сюжету, художні образи, художні засоби, пейзаж.
Тема.
Мета:

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Справжня людина не може бути щасливою, коли поряд страждають. Марко  Вовчок мріяла про  суспільство, де поважаються
права людини, де відсутнє поневолення особистості. Як вона, жінка, могла за це боротися, сприяти вихованню такого суспільства?
Тільки  своїм високохудожнім, задушевним і разом із тим сильним словом. Вольові, романтичні характери її  героїв надихали,
вселяли надію на те, що  загальновизнані людські цінності — розум, любов, справедливість, чесність і порядність — переможуть.
Про одвічну тему кохання й перешкоди на шляху закоханих,
про проблему батьків та дітей, про чесний шлях і злочинний, хибний ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Складання «сюжетного ланцюжка» оповідання.
Див. с. 277.
2. Переказ епізодів, які найбільше вразили учнів.
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портрет
Гримача

пейзажі

Час дії — за панування Московщини 
й Польщі; хутір багатиря Максима Гримача над Дніпром. Дочки. Заняття

Катря відмовляє
усім, хто сватається, бо таємно любить козака Семена, котрий
одробляє у пана

Катря дожидає козака; буря на
Дніпрі

експозиція

зав’язка

розвиток дії

кульмінація

кульмінація

розв’язка

Катря дізнається про загибель коханого й говорить 
батькові, що тепер його 
зять уже вільний козак

Катря збожеволіла
і втопилася

Гримач страждає,
одцурався здобичі
і світу; друга дочка вийшла заміж

портрет Катрі
ІV. Формування вмінь та навичок

1. Слово вчителя.
За жанром «Максим Гримач», як вважають літературознавці,
не просто оповідання, а оповідання-балада. В його основі лежить 
баладний мотив  розлуки дівчини  з милим, який загинув. Тому 
сюжет розвивається швидко  й бурхливо: відбувається гостре
зіткнення характерів  і трагічна розв’язка. Оповідання будується
не на деталях і повноті розкриття характерів, а на силі вражень 
та емоцій, які виникають у читачів.
2.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
 Які конфлікти розвиваються у творі «Максим Гримач»?
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Між закостенілими патріархальними  звичаями  і щирим
почуттям любові двох молодих людей;
— між батьком і дочкою;
— між чесною працею та нечесним промислом;
— між багатством і бідністю;
— між любов’ю до дочки та жадібністю.
3. Завдання учням.
1) Випишіть портрет Максима Гримича, визначте, за допомогою
яких художніх засобів він створений, який характер носить.
(Ходив у  жупанах, та в  соп’янцях, та в  атласах. «І хороший
був: повновидий, чорноусий; а веселий, а жартівливий! …А такий
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був: нехай тільки  станеться кому  з нашого  села пригода — головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться
лиха; налетить, як той вихор нагальний; дощенту викорчує».
Художні засоби  — епітети, порівняння, метафора (дощенту викорчує). Портрет має фольклорну основу, змальований у  романтичному дусі.)
2) Випишіть із твору пейзажі, визначте їх роль і функції, характер, за допомогою яких художніх засобів вони  створені; проведіть паралелі з життям людей.
Художні
засоби

Природа

Люди

Функції

«Скресла крига, пройшла.
Шумить Дніпро, сивіє й чорніє, і плескає в береги; розвивається верба, зеленіють 
комиші»

«Весела наша
Катря ходить 
собі да поглядає»

Пейзаж відтінює душевні
почуття Катрі, яка очікує
Семена

персоніфікація, синоніми

«Зацвіли вишні, прокувала
сива зозуля. Красно в садочку! Послався зелений барвінок, голубо зацвів; червоніє
зірка; повився горобиний горошок; вовча ступа попустила широке листя; цвіте-процвітає мак повний, і сивий,
і білій, і червоний; розкинувсь по землі синій ряст;
розрослась зелена рута»

«Поміж тим
квітом сама,
як найкращий
квіт, похо
джає Катря,
походжає та
з синього 
Дніпра ясних
очей не зводить…»

Гармоніює
з настроєм
дівчини, яка
передчуває
щасливу зустріч із коханим

постійні
епітети,
епітети,
метафори

«Дуби так з кореня й вивертає; дощ комиші розсікав,
як шаблею; Дніпро — аж пісок зо дна викидає… Ніч
темна-темна, тільки блискавка блискає. А як грім
гримне, то наче всі гори наддніпрянські луснуть»

«Ми вже міркували, та
й отаман з нами розсудив,
що всі наші
хлиснули 
дніпрової 
хвилі»

Налаштовує
на очікування
нещастя, трагічної події

порівняння,
персоніфікація, метафори,
тавтологія

Пейзажі змальовані у  фольклорному дусі, носять  романтичний характер, особливо останній з названих.
4.	Робота над характеристикою героїні.
 Доведіть, що  героїня твору  «Максим Гримач» має романтичний характер, який переважає над реалістичним.
Див. с. 279.
5. Міні-диспут.
— Чому сталася трагедія, чи можна було б їй запобігти?
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Ознаки реалістичності
— гарно вдягалася
— відмовляла женихам
— вірно чекала коханого
— вишивала рукава сорочки та рушники
— попрощалася з батьком, розуміючи, якого 
горя йому завдасть

Ознаки романтичності
Катря

— гіперболізоване почуття кохання: життя з коханим або 
смерть
— за ніч від горя посивіла
(«— О доню! Яка ж ти стара
стала!»)
— плете вінок з чорного та білого маку (мак символізує розлуку, недовгу дівочу вроду)
— одягла перстень на праву 
руку, як одружена (перед самогубством)
— збожеволіла від надто сильних почуттів

6.	Коментар учителя.
Любов  робить  людину  людянішою. Як тільки у  світ кохання
втручаються матеріальні чи станові чинники, гармонія руйнується. Гримич зруйнував щастя своєї дочки (та і своє, до речі!) через
власний деспотизм, небажання збагнути її душу й через традиційне переконання, що діти повинні беззаперечно слухатися батьків,
якщо навіть вони вже дорослі. У романтичній картині світу, що 
зображений в оповіданні, виник трагічний розрив  між особою та
антигуманним, жорстоким світом. Героїня самоутверджується
через загибель, але це свідчить  ще й про  безсилля людини у  боротьбі з антигуманним суспільством.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

1.	Робота над усним твором «Якби Семен не загинув…».
2. Завдання учням.
 Доведіть справедливість слів Лесі Українки про Марка Вовчка.
«Письменниця знала такі тайни історичної душі українського 
народу, яких тепер уже ніхто не знає, або виповісти не вміє».
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я поважаю романтичних героїв, але…»
«У будь-якому випадку життя для людини — це…»
«Мені запам’яталося (сподобалося), як міркував  (міркувала)…»
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VII.	Домашнє завдання

Підготуватися до тематичної контрольної роботи.

Урок № 59
Тематична контрольна робота. «Творчість 
Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка».
Мета:
актуалізувати  й узагальнити навчальний матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок
учнів з метою контролю та корекції; розвивати 
пам’ять, образне та логічне мислення, вміння аналізувати, співставляти, висловлювати 
власні міркування; виховувати  кращі людські
якості на прикладі утверджувальних письменниками загальнолюдських цінностей.
Обладнання:
тестові завдання у двох варіантах.
Теорія літератури: ліричний герой, психологізм, медитація, псалом, гімн, історичний роман, романтичний характер у творі.
Тема.

Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Основний зміст роботи

1.	Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
2. Виконання учнями контрольної роботи.
Варіант I
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Чому  Максим Гримач з однойменного оповідання Марка
Вовчка заборонив дочці Катрі одружуватися із Семеном?
А Бо той був злочинцем, займався контрабандою;
Б бо той був старий і некрасивий;
В бо той уже був одружений;
 Г бо той був бідний і підневільний.


Учитель  також може використовувати видання: В. В. Паращич. Українська
література. 9 клас (для українських шкіл): Комплексний зошит для контролю
знань.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
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2. Вітановіть відповідність між типамии втілення Шевченком
жіночої долі і назвами творів.
А романтичний
1) «Наймичка»
Б реалістично-побутовий
2) «Марія»
В символічно-узагальнений
3) «Катерина»
3. Закінчіть речення.
Леся і Петро Шраменко у творі П. Куліша «Чорна рада» —
уособлення…
4. Допишіть речення.
Ліричний герой — це…
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Порівняйте образи героїв роману П. Куліша «Чорна рада»
Сомка і Брюховецького; знайдіть у них спільне та відмінне.
2. Зробіть короткий аналіз вірша Шевченка, який ви вважаєте вершинним зразком його лірики.
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Складіть  тези повідомлення (доповіді) «Значення діяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення
української нації».
Б Напишіть твір «Марко Вовчок — жінка-легенда».
Варіант II
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Чому героїня оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач»
Катря скінчила життя самогубством?
 А Вона глибоко  романтична натура, яка не змогла пережити розлуку з коханим;
Б бо Семен її покинув, зрадив;
В бо батько змушував її йти в монастир;
Г бо її коханий Семен загинув на війні.
2. Підкресліть  слова, що  характеризують  таланти  Т. Г. Шев
ченка.
Шевченко — видатний...
художник
актор
співак
гравер
поет
скульптор
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3. Закінчіть речення.
Хутір у романі П. Куліша «Чорна рада» — це символ…
4. Допишіть речення.
Романтичним називають такий характер, коли…
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Порівняйте й проаналізуйте почуття героїв  роману  П. Ку
ліша «Чорна рада» Сомка, Кирила Тура й Петра Шраменка
до Лесі Череванівни.
2. Визначте, яким чином і в яких творах Т. Шевченка реалізується духовна присутність Біблії.
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Складіть тези повідомлення (доповіді) «Значення творчості
Марка Вовчка для відродження, культурного, духовного 
збагачення української нації».
Б Напишіть твір «Жінка — уособлення краси на землі, джерело добра, яке змінює світ». (За творами  Шевченка та
іншими, вивченими у 9 класі.)
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З літератури XX ст.

Урок № 60
Вступ. Література XX ст.— мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства.
Мета:
дати учням поняття про  тематичне, стильове
й жанрове багатство  літератури  XX ст.; розвивати навички формулювання й висловлювання
власних думок щодо  творів  цього періоду, ви
вчених у попередніх класах; розвивати вміння
сприймати  інформацію на слух, виділяти  головне; виховувати любов до книги, естетичний
смак.
Обладнання:
портретна галерея письменників  XX ст., ви
ставка їхніх творів.
Теорія літератури: тематика, стилі, жанри, літературні течії, напрями, традиції, новаторство.
Тема.

Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

	Аналіз виконання контрольних робіт.
II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
XX століття, особливо  його початок, знаменувалося значними  катаклізмами  — війнами, зміною соціального устрою,
ідеологій. Як не дивно, але це дало поштовх для розвитку  літератури  різних напрямів  і жанрів, оновлення традицій і сміливого новаторства. Виникає багато  різних літературних шкіл
і течій, митці експериментують  зі словом, формою, жанрами,
намагаючись  зануритися в  глибини  людської психології, підсвідомості. На XX століття припадає також і страшний час
тоталітаризму, коли все життя регламентувалося програмою
єдиної пануючої партії, а в  літературі ніхто не повинен  був 
виходити  за межі «соціалістичного  реалізму». Усі інакомислячі суворо переслідувалися аж до  фізичного  знищення. 20–
30‑ті роки  XX століття в українській літературі навіть названі
«Розстріляним Відродженням», адже більше ніж півтисячі
283

талановитих майстрів пера були  знищені, інші відбували  заслання або  змушені були правдами  й неправдами  емігрувати.
Таких називали  зрадниками, їхні твори вилучалися з бібліотек
і книгарень, імена викреслювалися навіть  із підручників  та
енциклопедій.
Ось про цей час у нашій літературі ми будемо говорити на сьогоднішньому уроці.
ІІІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Робота над історичним довідничком.
 Пригадайте й запишіть найважливіші події в  житті нашого 
народу, що відбулися у XX ст.
(Російсько-японська війна 1904–1905 рр.
Перша російська революція 1905–1907 рр.
Перша світова війна 1914–1918 рр.
Перша буржуазно-демократична революція, повалення царату 1917 р.
Жовтневий переворот, прихід до влади більшовиків 1917 р.
Громадянська війна в Україні 1918–1920 рр.
Голод 1922 р.
Голодомор 1932–1933 рр.
Тоталітарний сталінський режим (до 1953 р.)
Друга світова війна 1939–1945 рр.
Голод 1946–1947 рр.
Командно-адміністративна система
Перебудова
Незалежність.)
2. Слово вчителя.
Ось скільки жахіть випало на долю наших предків, і є ще багато живих свідків такої важкої ходи історії.
Письменники завжди були, як то кажуть, «на передовій лінії».
Хоча немало  з них складали  хвалебні оди  існуючому  режимові
і його вождям, заради слави та багатства служили неправді. Минули роки — забулися і їхні твори, і навіть їхні імена. Залишилися
ті, хто створював справжні мистецькі шедеври, сповідував загальнолюдські вічні цінності. Недаремно ці твори актуальні й донині,
захоплюють читачів художньою довершеністю.
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3. Гра «Хто назве останній».
 Згадайте письменників XX ст., твори яких ми вивчали в попередніх класах.
(В. Симоненко, П. Тичина, Є. Гуцало, Б.-І. Антонич, Гр. Тю
тюнник, М. Вінграновський, В. Винниченко, О. Довженко, Ліна
Костенко, І. Жиленко, І. Калинець, Е. Андієвська, В. Нестайко,
В. Близнець, Я. Стельмах, С. Олійник, П. Глазовий, М. Стель
мах, Б. Харчук, А. Малишко, А. Дімаров, В. Голобородько,
Л. Кисельов, В. Сосюра, Б. Олійник, В. Підпалий, І. Малкович,
В. Дрозд, Є. Дудар та ін.)
4. Евристична бесіда.
— Які теми порушували ці письменники, про що писали?
— Який із творів вам запам’ятався найбільше? Чому саме?
— Який із вивчених напам’ять віршів ви пам’ятаєте?
Прочитайте його, скажіть, чим саме цей поетичний твір вас привабив.
— Хто з письменників нині живе й працює?
— Кого  із сучасних письменників-гумористів ви  можете назвати?
— Назвіть  твори  традиційно-реалістичного  та модерністичного напрямку, їх авторів. (Яскраво-модерністичні поети 
В. Голобородько, І. Малкович, І. Калинець, Ліна Костенко,
В. Підпалий та ін.)
5.	Робота в парах. Перевірка й уточнення планів-тез.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Вікторина «З якого твору ці рядки, хто є їх автором».
1) «Раптом поміж куширами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз
ближче, пригледівся й застогнав від подиву: щука! В зубах
у неї тремтіла маленька пліточка.
— Пусти,— видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду».
(Гр. Тютюнник. «Дивак».)
2) «Два хлопчики вийшли  з лісу на берег і спинились.
Приїхали вони по  хмиз, і їхня смирна конячина залишилась на узліссі, а вони вирішили подивитись на річку, чи 
тріщить на ній лід, чи  скоро  рушить. Обидва плечисті,
обидва з широкими, лагідними лицями і схожі один на одного так, як маленький гриб-підберезник схожий на свого 
більшого сусіда».
(Є. Гуцало. «Лось».)
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3) «У нас була прекрасна, благородна ідея — провести під 
свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія
метро у  Васюківці! Станція “Клуня” — станція “Крива
груша”. Три  копійки в один  кінець. Родичі — безплатно.
З учительки математики — п’ять копійок».
(В. Нестайко. «Тореадори з Васюківки».)
4) «Водою пливло щось надзвичайне, неймовірне і дуже доісторичне. Це я зрозумів одразу. На поверхні видніла лише
голова, але що то було за голова… Ось потвора повернулась 
до нас, і блиснули червонясто два великих ока. Між ними 
стирчав  хижий ріг. З напіврозкритої пащі виглядали  гостренні білі зуби…»
(Я. Стельмах. «Митькозавр із Юрківки, або  Химера лісового озера».)
5)

Щось мріє гай
Над річкою.
Ген неба край —
Як золото.
Мов золото — поколото,
Горить-тремтить ріка,
Як музика.

(П. Тичина. «Гаї шумлять».)
6)

Росте хлоп’я, мов кущ малини,
підкови на шляхах дзвенять.
Ось ластівки в книжках пташиних
записують початок дня.

(Б.-І. Антонич. «Назустріч».)
7)

Стежечка
ходім зі мною
стежечко
обережно
не зачепися за камінець
переступи соломку
і під спориш не ховайся
все одно бачу

(І. Калинець. «Стежечка».)
8)

Рідна мати моя, ти ночей недоспала,
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.

(А. Малишко. «Пісня про рушник».)
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9)

Сьогодні усе для тебе —
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба —
Гляди ж не проспи!

(В. Симоненко. «Ти знаєш, що ти — людина».)
10)

бо кажуть дитина
що мова наша — солов’їна
гарно кажуть
але затям собі
що колись
можуть настати і такі часи
коли нашої мови
не буде пам’ятати
навіть найменший соловейко
тому не можна покладатися
тільки на солов’їв
дитино

(І. Малкович. «Свічечка букви “Ї”».)
11) «Він  заклопотано  зупинився, думаючи, як-то  здивується
Степан. І коні здивуються, бо ніколи не бачили  його  такого білого, гарного. Степан вважатиме, що він хоче виділитися, показати норов. А справді, кому  й що доведеш?
Тільки собі гірше зробиш. Краще вже й надалі прикидатися сіреньким та покірненьким».
(В. Дрозд. «Білий кінь Шептало».)
12)
кожне слово нашої мови
записане у Літописі
тож хай знають вороги
якими словами
на самоті мовчимо

(В. Голобородько. «Наша мова».)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я дізнався (дізналася), що…»
«Мене вразило…»
«Наші знання про літературу XX ст., на мій погляд, …»
VІI.	Домашнє завдання

Скласти усний твір «Мій улюблений герой із творів літератури 
XX століття».
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Урок № 61
Українська еміграційна література XX ст.
І. Багряний «Тигролови».
Мета:
ознайомити учнів з українською еміграційною
літературою XX ст., її найвизначнішими досягненнями, а також із життям та творчістю
І. Багряного  — автора роману  «Тигролови»;
розвивати навички визначення провідних ідей,
мотивів  твору; викликати  інтерес до  читання
української пригодницької  літератури; виховувати силу волі, оптимізм, віру в перемогу.
Обладнання:
портрети письменників діаспори  XX ст., портрет І. Багряного, різні видання його  твору,
ілюстрації до нього; краєвиди Далекого Сходу,
матеріали про далекосхідну українську діа
спору.
Теорія літератури: пригодницький роман, провідні ідеї, мотиви,
художні образи та художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.
(Заслуховуються усні твори про улюбленого  героя літератури 
XX століття.)
II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
Існує кілька хвиль  еміграції українців  — під  час світових
і громадянських воєн, революцій, сталінського терору. З кожною
із них потрапляли за кордон талановиті люди — митці, щирі патріоти  рідного  краю, що  за ним, хоч і непривітним до них, вони 
сумуватимуть потім усе життя.
Ми є. Були і будем ми!
Й Вітчизна наша з нами,—

напише один  з найталановитіших із когорти письменників-емі
грантів Іван Багряний. Саме українській еміграційній літературі
XX ст. та її найвизначнішим представникам і буде присвячений
наш урок.
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IІІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Нелегким було  життя українських письменників на чужині.
Матеріальна скрута, самотність, необлаштованість. Але вони 
мали  змогу писати правду, допомагати  своїм співвітчизникам,
відкривати їм очі і вказувати, в  чому  корінь  зла. Українські
емігранти об’єднувалися, створювали  групи, видавали  газети 
й журнали  рідною мовою, допомагали публікувати  книги, які
в Радянському Союзі ні за яких умов вийти не могли.
Так, у двадцятих-тридцятих роках виникла «Празька школа», основу якої складали учасники визвольних, нещасливих для
України, змагань  1917–1921 рр., інтерновані в  табори; у вересні
1945 року за найактивнішої участі Івана Багряного було створене
об’єднання МУР (Мистецький український рух), 1954 року в НьюЙорку засновано об’єднання українських письменників «Слово»,
а в  1958-му виникло неформальне об’єднання поетів-модерністів 
«Нью-Йоркська група».
Серед найвидатніших постатей української еміграції XX ст.—
В. Винниченко, Олександр Олесь, Є. Маланюк, У. Самчук, В. Бар
ка, І. Багряний.
2. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
(Учні роблять записи в зошитах.)
Народився Іван  Багряний (справжнє прізвище — Лозов’яга)
1906 р. в селі Куземине, що на Полтавщині (тепер Сумська обл.),
у сім’ї сільського муляра.
Із шести  років  хлопчик учився в  церковнопарафіяльній
школі. Навчання там провадилося російською мовою. Вдома ж
хлопець читав українські книжки, писав вірші рідною мовою, за
що його прозвали «мазепинцем». Далі були такі сходинки освіти:
вища початкова школа, ремісниче училище, художньо-керамічна
школа, Київський художній інститут, який він закінчив, але диплома, як «політично неблагонадійний», не одержав.
Чому  ж неблагонадійний? А тому, що писав вірші, які друкувалися в  різних журналах, працював у  літературній організації  МАРС, товаришував  з М. Хвильовим, М. Кулішем, Остапом
Вишнею та іншими, за якими вже наглядали органи НКВС.
Дебют І. Багряного як поета стався, коли юнакові було 20 років,
хоча писати почав  значно  раніше. Його  твори надрукували 
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у журналах  «Глобус» та «Життя і революція». Революційні по
дії  1917–1920 років  сприйняв  як позитивні для України, вони,
на його думку, мали привести до національного  розвитку. Пись
менник сам утверджував новий порядок, навіть псевдонім собі
обрав  — Багряний! Але поступово  розчаровувався в  комуністичних ідеалах, що обернулися чорною несправедливістю як для
українського народу, так і для інших, що ввійшли до  складу 
Радянського  Союзу. Письменник із тривогою заговорив про  це
у віршах, за що одразу  ж отримав  ярлик «антисовєтського» автора, «куркульского  ідеолога». І в  1932 році І. Багряного  заарештували  за нібито  «контрреволюційну діяльність», насправді
ж — за любов до  України. Поета жорстоко  катували, кидали до 
концтабору, звідки він двічі тікав. У 1937 році переховувався
в українців-переселенців на Далекому  Сході (у  Зеленому  Клині),
там і одружився. З 1940 року після другої втечі нелегально  жив 
на Харківщині, а під  час війни  змушений був пробиватися на
Захід, бо за ним полювало й гестапо. Деякий час був членом УПА,
але не порозумівся з керівництвом і емігрував до  Словаччини,
потім до  Німеччини. З 1946 року перейшов на легальне становище, жив у таборі для переміщених осіб, потім в Новому Ульмі, де
заснував  газету  «Українські вісті», організував  МУР, став  лідером УРДП — Української революційно-демократичної партії.
У цей період І. Багряний багато пише, відновлює втрачені під 
час арештів  рукописи, створює нові викривальні антисталінські
сюжети й разом із тим вигадує зворушливо добрі казки для дітей.
Багряний одружується вдруге, з українкою Галиною Тригуб,
у них народжуються син  Нестор і донька Роксолана. Дружина
стала для письменника найвірнішим другом до  кінця, адже
йому  жилося нелегко: українці-емігранти вважали  його  комуністом, а НКВС продовжувало переслідувати й шантажувати.
Наприклад, сина від першого  шлюбу  Бориса змусили публічно 
зректися батька. Для обох це закінчилося нервовим потрясінням та підірваним здоров’ям. З 1948 року  Багряний жив під 
постійним наглядом лікарів, багато писав  і дивував усіх своєю
стійкістю та життєвим оптимізмом. Не стало письменника
в 1963 році. До речі, Багряний весь час пам’ятав про покинутих
у  Союзі дітей від першого  шлюбу  (а з’єднатися чи  хоч побачитися вони в  той час не могли ні за яких обставин, існувала «залізна завіса») і заповідав  молодшому  синові Нестору  «…знайти 
свого брата Бориса Івановича і сестру Наталку Іванівну, що десь 
“там”, і допомогти їм, якщо  будуть у  біді».
Задум твору «Тигролови» виник у І. Багряного під час перебування його на Бамлазі, коли він, утікаючи з концтабору, блукав тайгою
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та переховувався в українських мисливців-звіроловів. 1947 року 
роман побачив  світ у  розширеному, вдосконаленому варіанті.
«Тигролови» витримали  багато видань українською та німецькою мовами, перекладалися англійською (у  США, Канаді,
Англії), голландською, французькою та іншими  мовами. Німці
купували  книгу дітям до дня народження або першого причастя — вона значилася в каталозі кращих видань, рекомендованих
для молоді. В Україні ж роман побачив світ лише в 1991 році, за
часів незалежності.
За жанром «Тигролови» — авантюрно-пригодницький роман.
2. Завдання учням.
 Пригадайте, що таке роман, які романи ви знаєте.
3. Словникова робота.
Авантюрний — пов’язаний із ризикованими діями, розрахованими на випадковий успіх; пригодницький.
Пригодницький роман — різновид роману, сюжет якого складають незвичайні пригоди і події.
(Учні роблять записи до літературознавчих словничків.)
4. Виразне читання перших глав роману «Тигролови».
5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
6. Евристична бесіда.
— Чи  справдилися ваші очікування щодо  цікавості твору,
його авантюрно-пригодницького характеру?
— Яке протиставлення ви помітили на початку  твору, з чим
воно пов’язане?
— Які історичні паралелі виникають у зв’язку з іменем голов
ного героя — Многогрішного?
— Назвіть  епізод  твору, що  здався вам найцікавішим.
Поясніть, чому.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Впишіть у  клітинки назви  мотивів, що  зближують  романи 
П. Куліша «Чорна рада» і І. Багряного «Тигролови».
П
Д
П
К

(Патріотизм, дорога, пригоди, кохання.)
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я не жалкую, що…»
«Роман “Тигролови” справді…»
«Страшно стає, невже…»
VII.	Домашнє завдання

Дочитати роман до кульмінаційного моменту — зустрічі в тайзі з Медвиним; вміти переказувати, аналізувати, висловлювати 
власну думку  щодо прочитаного; підготувати повідомлення про 
не включені до хрестоматії розділи роману.

Урок № 62
І. Багряний. «Тигролови». Гуманістична ідея
перемоги добра над злом.
Мета:
допомогти учням усвідомити гуманістичну, оптимістичну  спрямованість  роману, зацікавити 
творчістю українських белетристів; розвивати 
навички  роботи  з текстом художнього  твору,
аналізу великих епічних форм, визначення елементів  сюжету  й композиції; виховувати патріотизм, оптимістичне світобачення, вольові
риси характеру, допитливість, любов до книги.
Обладнання:
портрет письменника, різні видання роману,
ілюстрації до нього.
Теорія літератури: пригодницький роман, сюжет, композиція, художні образи, символи, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Роман  І. Багряного  «Тигролови», з яким ми  розпочали  зна
йомство,— багатоплановий, багатопроблемний. Але передовсім це
— палкий протест проти порушення елементарних людських прав,
зняття маски  з монстра, ім’я якого  — тоталітаризм. Недаремно 
і в еміграції органи  радянської держбезпеки не полишали пись292

менника в  спокої. Чим саме лякав  радянську владу  цей роман 
і чим приваблював читачів усього світу — спробуємо розібратися
на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

1. Переказ прочитаних розділів роману «Тигролови», виділення
ключових епізодів.
2. Складання «сюжетного ланцюжка».
(Учні, окрім елементів  сюжету, виділяють позасюжетні елементи.)
3.	Обговорення проблемних питань.
— Чи  можна ототожнювати образи  Григорія Многогрішного 
і самого автора, їхні життєві долі? Чому?
— Як вам здається, змальовані картини  БАМу, поїздів-«драконів» — це художній прийом, гіпербола чи  тогочасна реальність?
— Наскільки правдоподібними й типовими здаються вам пригоди Григорія Многогрішного?
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Виразне читання.
(Учні по черзі виразно читають розділ одинадцятий «На кішку» і до кінця твору за хрестоматією.)
2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
3. Евристична бесіда.
— Яке враження справив на вас твір? Чому саме таке? Чи читали ви щось подібне в українській літературі?
— Чому цей твір такий популярний за кордоном, а у нас його 
мало знають?
— Чи правий Григорій Многогрішний, що так вчинив зі слідчим і його супутником? Свою думку обґрунтуйте.
4. Переказування твору підготовленими учнями.
(Учні переказують розділи і частини, які не ввійшли до хрестоматії (найцікавіші їх епізоди).)
293

V.	Закріплення знань, умінь та навичок

	Робота з таблицею.
 Заповніть  таблицю «Значення твору  І. Багряного  “Тигроло
ви”».
Пізнавальне

Виховне

Дізнаємося про:
— українців-переселенців на Далекому Сході;
— тайгу;
— полювання;
— ГУЛАГ; БАМ, поїзди

Виховуємо в собі:
— сміливість;
— сила волі;
— витривалість;
— загартованість;
— працьовитість;
— допитливість;
— патріотизм

Естетичне
Отримуємо задоволення:
— від краси стосунків 
Григорія і Наталки;
— описів природи,
життя звіроловів, полювання

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Найбільше мені запам’яталося…»
«Я в захопленні від…»
«Мені захотілося…»
VII.	Домашнє завдання

Вміти переказувати роман «Тигролови», дописати «сюжетний
ланцюжок».

Урок № 63
Тема.
Мета:

Обладнання:

І. Багряний. «Тигролови». Головний герой роману — сильний тип української людини.
допомогти учням усвідомити  ідейно-художні
особливості, значення твору  І. Багряного; розвивати навички  аналізу проблематики, характеристики героїв, уміння висловлювати власні
думки щодо прочитаного; виховувати прагнення стати сильною духом людиною, яка успішно 
долає труднощі й знаходить вихід із будь-якого 
скрутного становища.
портрет письменника, видання твору  «Тигро
лови», ілюстрації до нього.
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Теорія літератури: пригодницький роман, проблематика, художні

образи та художні засоби.
Хід уроку
I.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.
Хто не захоплювався сильною, благородною особистістю, яка
здатна знайти вихід  з будь-якої  складної  ситуації, захистити 
себе і своїх близьких, відстояти власні принципи  і при  цьому не
втратити  людської  гідності? Хто не мріє стати  такою людиною?
(Чи хоча б мати певні її якості.) Взірцем такого героя може бути 
Григорій Многогрішний, з яким ми познайомилися, читаючи 
роман  І. Багряного  «Тигролови». Чимало  його пригод  здаються просто неймовірними, але життя самого письменника ствер
джує — реальність  може бути  ще неймовірнішою, складнішою
та дивнішою і багато  чого  залежить від  людини, її вибору, її духовних якостей. Про сильний тип української людини ми будемо 
говорити на сьогоднішньому уроці.
II.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
IІІ.	Актуалізація опорних знань учнів

Літературний диктант.
1) Про що йдеться у такій цитаті: «Вирячивши вогненні очі,
дихаючи полум’ям і димом, потрясаючи  ревом пустелі
і нетрі, вогненним хвостом замітаючи слід, летів дракон»?
(Про поїзд із в’язнями.)
2) Чиї  це слова: «Ліпше вмирати  біжучи, ніж жити  гниючи!»? (Сміливого втікача Многогрішного.)
3) Якими є особливі прикмети втікача (за телеграмою НКВС)?
(Юнак 25 років, русявий, атлет, авіатор.)
4) В яке «Ельдорадо» їхали пасажири другого поїзда, «експреса нумер один»? (На Далекий Схід.)
5) Хто  і про  кого  так думав: «Він уже конав  — але ні пари 
з уст. А ті очі, очі! Вони йому отруїли спокій і сон, вони йому 
отруїли, далебі, все життя»? (Медвин про Многогрішного.)
6) За що  Григорій вибачався перед  бурундучком? (За те, що 
пограбував його комору.)
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7) Кого і від кого врятував Григорій? (Дочку Сірка від ведмедиці.)
8) Чим займався Григорій, щоб не сидіти на утриманні гостинних господарів? (Полюванням, заготівлею сіна та ін.)
9) Які стосунки  склалися в  Григорія з Наталкою Сірківною
спочатку? (Гордого змагання й приховування почуттів.)
10) Яких українських звичаїв дотримувалися в родині Сірків?
(Зустрічі Різдва і всіх інших свят.)
11) Із чого виявили, що в тайзі був хтось чужий? (Із крадіжки 
хутра.)
12) Хто вирішив долю закоханих Григорія і Наталки? (Сама
Наталка, бо  Григорій не мав  морального права наражати 
дівчину на небезпеку.)
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
 Визначте тематику та проблематику роману.
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
Тематика
— Трагедія України в тоталітарному режимі;
— відображення впливу сталінського терору на долю окремої 
людини  — молодого українського  інтелігента, авіатора Григорія
Многогрішного;
— показ жорстокості й ницості прислужників режиму;
— змалювання побуту, традицій українських переселенців;
— романтичні стосунки Григорія і Наталки.
Проблематика
— виживання людини в умовах жорстокого терору;
— добра і зла;
— життя і смерті;
— справедливості і кари;
— морального вибору;
— волі до життя й цілеспрямованості;
— стосунків людини і природи;
— родинних взаємин;
— вірності віковим традиціям предків;
— кохання.
2. Слово вчителя.
Хоч роман  і названий «Тигролови», головний герой у ньому — інша сильна людина: Григорій Многогрішний. Хто  ж він?
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Нащадок славного  гетьмана, що обрав  собі важку дорогу  лицаря
духу і став ворогом тоталітарної системи: «Цей пес (майор НКВС)
відбивав  мені печінки, ламав  кості, розчавлював  мою молодість 
і намагався подряпати  серце, якби дістав. А потім спровадив до 
божевільні… Потім мене знову піймали  і знову  мучили  такі, як
він,— його поплічники… А потім присудили до двадцяти п’яти 
років каторги. Двадцять п’ять років! А я всіх маю двадцять п’ять.
І все тільки за те, що я любив свій нещасний край і народ…»
3. Завдання учням.
 Назвіть справжні подвиги Многогрішного.
(Він витримав тортури в НКВС, у божевільні, втік з «ешелону 
смерті», ставши легендою «про гордого сокола, про безумного сміливця», вижив у тайзі, врятував дівчину від дикого звіра.)
 Схарактеризуйте Григорія Многогрішного на основі тексту 
роману.
розумний

сміливий

витриманий

сильний

кмітливий

оптиміст

вдячний

благородний

працьовитий

Григорій
з пошаною ставиться до матері, сестри й до 
інших жінок

чутливий до 
краси

делікатний
у сердечних справах

гордий,
гідний

4. Міні-диспут.
— Чи  мав право  Григорій так вчинити  зі слідчим, майором
Медвиним та його супутником?
(Застосовується інтерактивний метод «Займи позицію».)
Так
Не знаю
Ні
5.	Робота в групах.
І група. Учні характеризують  Наталку  Сірківну, оцінюючи її 
вчинки  — взяти на себе відповідальність  за спільну долю обох,
першій освідчитися юнакові.
ІІ група. Учні характеризують інших членів родини Сірків —
батька, матір, Гринька.
ІІІ група. Учні характеризують майора Медвина, порівнюють 
його з Многогрішним.
IV група. Учні описують узагальнений образ природи.
6. Повідомлення про роботу в групах, коментарі вчителя.
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V.	Закріплення знань, умінь та навичок

1. Завдання учням.
Зарубіжний критик Юзеф Лободовський відзначив, що в  манері письма І. Багряного присутні «декламаційність, многословіє,
резонерство, сировість, неочищеність», але прощав  ці вади  за
«здатність до оптимізму серед трагедії, його гумор серед відчаю»,
за глибокий гуманізм письменника.
— Висловте власну думку  з приводу першого  і другого  твер
джень.
2. Проблемне запитання до учнів.
«Сміливі завжди  мають  щастя»,— ці слова рефреном звучать 
упродовж усієї  розповіді про  Григорія Многогрішного. Спочатку 
їх вимовляє стара Сірчиха, потім повторює головний герой і, нарешті, саме цими  словами  завершується роман. А чи  справді
у сміливих завжди є щастя? Відповіді обґрунтуйте, навівши приклади з роману, інших творів, із власних спостережень.
3.	Творча робота.
 Пофантазуйте, як могла б скластися подальша доля Григорія
і Наталки? Напишіть продовження роману.
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Сильна українська людина — це…»
«Роман “Тигролови” змусив мене замислитися над…»
«Мені хотілося, щоб…»
VII.	Домашнє завдання

Написати твір-роздум про сильну українську людину.

Урок № 64
Тема.
Мета:

Сучасна візуальна (зорова) поезія.
ознайомити учнів  із сучасною візуальною (зоровою) поезію, її  тематикою, ідейно-художніми особливостями, новаторськими пошуками 
форми  і змісту; розвивати навички виразного 
читання поезії  різних форм, трактування її 
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ідейно-образного  змісту; виховувати  естетичні
почуття й смаки.
Обладнання:
тексти зорової поезії різних авторів.
Теорія літератури: візуальна (зорова) поезія, зміст, форма, тема,
ідея, образи, художні засоби.
Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.
(Учитель перевіряє написані учнями твори-роздуми про сильну українську людину.)
II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
Протягом останніх уроків  ми  з напруженням і надзвичайним
зацікавленням слідкували  за пригодами великого  сміливця та
романтика Григорія Многогрішного, який попри всі жорстокі
випробування зберіг у  серці любов до  Батьківщини, гідність  та
людяність. Розглядаючи  цей твір, ми  більше уваги  звертали на
зміст. Але в  літературі, особливо в  ліриці, форма твору  може
багато про  що  свідчити, нести в  собі смислове, ідейно-естетичне
навантаження. Тому сьогодні познайомимося із сучасною візуальною (зоровою) поезією, із пошуками митців нових форм вираження своїх думок та почуттів. Треба розуміти, що мистецтво — безмежне поле втілення авторської уяви, фантазії, переконань  та
переживань.
IІІ.	Оголошення теми, мети уроку

«Хвилинка мудрості».
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
Зорова поезія (інші назви — візуальна, конкретна) — синтезований вид поетичного мистецтва, що знаходиться на стику літератури й живопису.
(Учні роблять записи до літературознавчих словничків.)
Літературознавець і поет М. Сорока зазначає: «Чимало суперечок і різночитань викликав  цей жанр: це і поезія минулого, яка
віджила себе; це і поезія майбутнього, яку  ми  ще не пізнали; це
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давно  існуючий жанр мистецтва, і це — літературний авангард;
це свавілля щодо  слова, і це — найвища майстерність володіння
словом… Насамперед, це естетична потреба людини у поєднанні
образів і образотворчого мистецтва. Історія зорової поезії насправді не є історією розвитку якогось одного виду чи розвитку якоїсь 
простої  форми, а історією безупинного  людського  бажання поєднати зорові та літературні імпульси, пов’язати надбання цих двох
різновидів ув одне естетичне ціле. Назва поезії — зорова — спрямовує нашу увагу на зосередження зорового  сприйняття поезії 
через мову…»
Для українського літературознавства зорова поезія — напівзабутий, майже недосліджений жанр, який згадується вряди-годи 
швидше як факт історії. Зрозуміло, писати в  епоху  соціалістичного реалізму поезію, в якій значна увага надавалася формальній
стороні, було не те що небажано, а й осудливо.
А традиція зорової поезії в українській літературі походить 
ще від  кінця XVI ст., коли  І. Федоров у  «Букварі» (1574) помістив алфавітний акровірш. Однак, розвинувся жанр лише в епоху 
бароко, маючи  такі різновиди, як фігурний вірш, паліндроми 
(читання зліва направо і навпаки) та ін. Згадаймо курйозні вірші
Івана Величковського.
Певним поштовхом для розвитку  зорової поезії на сучасному 
етапі послужив  «винахід» футуриста Михаля Семенка — поезомалярство. Український поет прагнув на національному  ґрунті
віднайти  таку поетичну  форму, яка б найповніше відповідала
змістові. Бурхливість  та енергія революційного  часу вимагали 
більш сконденсованої, наочної  форми, яка б могла зачепити додаткові прояви  людської  емоційності. Хоч поезомалярські твори 
М. Семенка досить ідеологізовані, відзначаються плакатністю, їх
зміст не може не дивувати:
Змінемо мапу земної кулі
ріки переставим
простими лініями
на материках і океанах
напишем новий зміст!
всіх мередіанів
застеле небо
димарів
дим!

— Що ви скажете про такий твір?
Отже, сучасна українська зорова поезія, яка починається
з 60‑х років  XX століття, виникла не на порожньому  місці: це
продовження, хоч і перерваних, барокових та футуристичних тра300

дицій. Серед сучасних поетів, яким належать перші спроби зорової поезії,— українські митці з діаспори — Емма Андієвська (згадайте її  «Казку про  яян»!), Зиновій Бережак, Любомир Госейко.
Ось, наприклад, З. Бережан  (поет з Америки) у вірші «Павук»
поєднує фігурні та кінетичні зорові елементи, які не тільки  зображують павука, а й показують  його  рух, що накладається на
поетові «кола напруженої думки». А ось вірш «Ноктюрн» у формі
«атомного гриба».
Так далі не може бути!
КАТАСТРОФА
над
цим
уже
НІХТО
НЕ ПАНУЄ!

— Якої думки ви про такий твір?
Найбільш помітним представником сучасної української 
зорової поезії  є М. Мірошниченко. Перші твори  його написані
на початку  70-х років під впливом французького поета Гійома
Аполінера. Надрукувати власні твори в той час було неможливо,
тому поет вдався до перекладів, у  які він вклав  значну  частку 
власного.
У першій друкованій збірці «Око» (1989), куди ввійшла
і зорова поезія, М. Мірошниченко помістив дві варіації на
теми  Г. Аполінера («Фонтан») і німецького поета Рейнгардта
Дьоля про  яблуко. Саме тут вміщені програмний філософський
вірш «Око» та «Портрет забутої». Однак найбільше враження
на М. Мірошниченка справив український поет епохи  бароко 
(XVII ст.) Іван  Величковський та його  книга «Млеко», з якої 
Мірошниченко виніс ідею про національну паліндромотворчість. Виникнення віршів-паліндромів поет пов’язує з початковим двостороннім виміром світу, що  сприймає людина, і як
наслідок в літературі — двостороннє прочитання. І то не просто 
забава. Написання віршів-паліндромів вимагає неабиякої  май
стерності, витримки, відчуття слова як пластичного  матеріалу.
Очевидно, що  такі вірші не можуть передати повної  гами  людського  світовідчуття і досить обмежені у  своїх виражальних
можливостях, але дають величезну втіху від вільного володіння
мовою і доводять  розвинутість  та лексико-граматичні можливості мови.
2. Виразне читання вірша М. Мірошниченка «Фенікс-птах із земель руських».
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3.	Обмін враженнями щодо прочитаного й побаченого, евристична бесіда.
— Якою є тема поезії, її основна думка?
— Як у творі поєднуються слухові та зорові образи?
— Які думки  і почуття виникли у вас при  знайомстві із цим
твором зорової поезії?
4. Знайомство з поезією В. Женченка «Стогін».
5.	Обмін враженнями щодо прочитаного й побаченого, евристична бесіда.
— Що поєднується в цій поезії? (Слова, малюнок, форма розміщення у вигляді рамки для портрета.)
— Чому поезія так називається? (Автор виражає почуття
жалю з приводу  того, що  сучасники  забули про  минулу  славу 
прадідів і не боряться за волю, за краще життя.)
— Зверніть увагу, що всі слова починаються з літери С; можна
починати читати практично з кожної частини (шаблі); розміщення шабель у вигляді рамки-овалу асоціюється зі словом слава (так
зображувалися портрети видатних людей). Про  що  це свідчить?
(Про досить високі виражальні можливості зорової поезії.)
— Які художні засоби вживаються у творі? (Епітети, метафори.)
— Назвіть ідею поезії. (Заклик до дії, волелюбності, боротьби 
за краще життя.)
6. Виразне читання поезії Миколи Сарми-Соколовського «Дзвін
гетьмана Мазепи».
7.	Обмін враженнями щодо почутого й побаченого, евристична
бесіда.
— Хто такий Іван Мазепа, що ви про нього знаєте? Чому досі
в нашому суспільстві до нього ставляться так неоднозначно?
— Від  імені кого ведеться монолог у поезії? (Великого дзвону в  Полтаві, який був  за радянських часів  скинутий із дзвіниці
й  тепер є експонатом музея.)
— Про  що  мріє дзвін? (Зверніть увагу на рік написання —
1996.) (Задзвонити на високій дзвіниці справді вільної  та самостійної Української держави.)
8. Виразне читання паліндрому А. Мойсієнка «Хижих мечем мирим».
9.	Обмін враженнями щодо паліндромів поета, евристична бесіда.
— Яким, крім двостороннього  читання, є особливості поезії 
А. Мойсієнка? (Різні шрифти, малюнки мечів, форма меча.)
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10. Читання інших паліндромів та інших творів А. Мойсієнка.
Жарт — суму страж

***
«Шу-шу-ш…»
Осо —
ка так… чи долом молодичка так.

***
Меча років — об вікна ранків, бо вік орачем.
Меча років — об риму мир, бо вік орачем.

***
Невдачі — об вітражі жартів, бо і чад вен
Віда перо зорепадів.

11.	Обмін враженнями щодо прочитаного.
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Самостійно схарактеризуйте вірш Костя Шишка з Луцька.
МОВ
МАЛЬОВАНЕ
ЯЄЧКО
МІСТО БЕРЕСТЕЧКО
ЧЕРВОНИЙ КОЛІР
ШАЛ ЗВИТЯГ
Й ЧОРНІЄ
СПАЛЕНЕ
ЖИТТЯ

 Висловіть  свою думку про вірш «Автопортрет в  автобусі»
Н. Гончара — члена сучасного  літературного угруповання
«Лугосад» (Львів).
АВТОПОРТРЕТ
В і мноВ
Т ю і дзерА
О кальцем дріб- В
П но тряТ
О се
О
Р і риси
Б
Т свої розУ
Р губило
С
Е лице
І
Т В АВТОБУСІ
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VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Мене вразило…»
«Мені здалося, що зорова поезія…»
«Виявляється, що українська мова в  контексті зорової поезії…»
VII.	Домашнє завдання

Вміти  розповідати про  сучасну візуальну  (зорову) поезію,
аналізувати  твори найвідоміших представників. Спробувати  самостійно створити візуальний вірш.

Урок № 65
Поезії  сучасного українського письменника
Василя Герасим’юка.
Мета:
ознайомити учнів із тенденціями сучасної пое
зії, допомогти усвідомити ідейно-художні особливості віршів поета; удосконалювати навички 
виразного  читання сучасних ліричних творів,
їх аналізу, висловлення власної думки  щодо 
прочитаного; виховувати  естетичний смак,
вміння відчувати  і бачити  красу  художнього 
світу; формувати життєстверджуючу позицію.
Обладнання:
портрет письменника, збірки його творів.
Теорія літератури: ліричний вірш, ліричний герой, художні образи, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Розповідь про сучасну візуальну (зорову) поезію, її кращих
представників.
2.	Аналіз твору зорової поезії.
(Учні аналізують ті твори, які їм найбільше запам’яталися.)
3. Презентація власних літературних спроб.
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II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
У вісімдесятих роках XX століття з’явилося покоління поетів-«вісімдесятників», які започаткували метафоричну стильову 
течію в українській ліриці. Вони відкинули декларативну поезію
й проголосили самостійність мистецтва слова. Митці модернізували образність, застосували ускладнену, асоціативність, умовність 
образів, які сягають первісних понять та уявлень українців, вибудовуючи власне поняття життя. У їхніх текстах кожен художній
образ, «образ-атом» вирує енергією, вибухає почуттями, рухається в неочікуваних напрямах, зіставляється одне з одним, утворюючи нові смисли, часто дуже несподівані й парадоксальні.
І сьогодні ми познайомимося з одним із найвідоміших поетів 
цієї  стильової  течії, Лауреатом Державної премії  імені Тараса
Шевченка 2003 року Василем Герасим’юком.
IІІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Василь  Дмитрович Герасим’юк народився в  1956 році в  місті
Караганда (в  Казахстані) у  гуцульській родині, репресованій
і вивезеній сюди в  криваві 40-ві роки на «вічне поселення».
У кінці 50-х батькам вдалося повернутися в рідне село Прокураву,
де й пройшло дитинство  майбутнього поета. Юнак закінчив 
Коломийську  середню школу, потім факультет журналістики 
Київського університету. Працював  редактором видавництва
«Молодь», на українському  радіо, пробував  себе як кіносценарист. Видав поетичні збірки «Смереки», «Потоки», «Космацький
узір», «Діти  трепети», «Осінні пси  Карпат», «Серпень  за старим
стилем», «Була така земля».
Лірика Герасим’юка спирається на одвічну  стихію фольклору, міфів  Карпат, вірувань  і звичаїв  гуцулів, відбирає первинні,
архаїчні площини  людського  світовідчуття і сучасні проблеми 
духовного буття людини. Саме через метафоричне мислення поет
вибудовує власну  картину  світу. Ліричний герой вбирає в себе життєвий досвід  і розуміння добра горянином, мешканцем
Карпат, характеризується життєстверджуючою енергією, пристрасною позицією у боротьбі зі злом.
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2. Виразне читання поезії В. Герасим’юка «Чоловічий танець».
3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
4. Евристична бесіда.
— Яка картина уявляється вам при читанні цієї поезії? (Міцне
чоловіче товариство, дружба, чоловіки, що  беруть на свої плечі
найважче, відповідальність за добробут і мир у світі.)
— Які мотиви  є у  творі? (Християнські, біблійні — син  людський — Син Божий.)
— Яким розміром написаний вірш? (Це білий вірш.)
— Назвіть виразний художній прийом, що його використовує
автор. (Рефрен «хоч раз», який переростає в «тільки раз».)
— Де в  цій поезії  метафора і яке її  значення? («Змішай із
ближніми  // піт і кров. // Сину  людський». Це можна розуміти 
як звернення до того, хто хоче стати справжнім чоловіком; вбери 
в  себе увесь віковічний досвід предків. Оскільки  метафори  багатозначні, то можна це розуміти й по-іншому.)
5. Виразне читання поезії В. Герасим’юка «Перший сніг».
6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
7. Евристична бесіда.
— Які несподівані порівняння уживає автор? («Йде перший сніг, немов пророк, в  якого  хворе серце». Пророк — ангел,
безтілесна особа.)
— Який незвичний епітет уживається у творі? (Нога різьблена = сніг, сніжинки різьблені.)
— Що означає «холод родовий»? (Можливо, предків; їх віковий досвід, мудрість, від яких «серцю легше».)
— Якою є метафора у вірші? (Розгорнутою; сніг — персоніфікований, нагадує живу істоту.)
— Як розуміти останні два рядки  твору? (Ліричному  героєві
здавалося, що  сніг іде за його  бажанням, відповідає його настроям та відчуттям, і таке почуття тішить його; він ніби доторкається до вічності, відкриває самого себе в собі.)
8. Виразне читання вірша В. Герасим’юка «Жива ватра».
9. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
10. Самостійний асоціативний аналіз вірша. Коментарі вчителя.
(Учитель звертає увагу на національний колорит твору.)
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V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Визначте, які з наведених тверджень підходять для характеристики поезії В. Герасим’юка.
— Сповідь душі у віршах сучасного поета;
— поєднання глибинного  історичного  бачення світу  з відчуттям сучасної присутності в ньому;
— філософські роздуми  крізь призму  художньої деталі про 
повноцінне буття людини, її духовне наповнення;
— модерністські шукання для самоутвердження у світі поезії;
— розгубленість, незахищеність душі перед  глибокими протиріччями світу;
— формалістичні вправи для вибраних, естетів.
(Перші три.)
VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«На мою думку, поезія В. Герасим’юка…»
«Мене вразило (мені запам’яталося)…»
«Поезія для сучасної людини — це…»
VII.	Домашнє завдання

Вміти  розповідати про письменника, особливості його  творів,
аналізувати поезії, висловлювати власні думки про них.

Урок № 66
Іван Липа. Притчі «Мати», «У невідому путь».
ознайомити учнів із життям та творчістю письменника-патріота; допомогти усвідомити зміст,
особливості та значення його притч; розвивати 
навички  аналізу притч, виділення основних
ідей, проведення аналогій із власним життєвим досвідом; виховувати оптимізм, стійкість,
прагнення до  самопізнання та самовдосконалення.
Обладнання:
портрет письменника, видання його  творів,
ілюстрації до них.
Теорія літератури: притча, основна ідея, художній образ, художні
засоби.
Тема.
Мета:
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Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

1.	Розповідь про ідейно-художні шукання поетів-«вісімдесятників», В. Герасим’юка.
2.	Робота над характеристикою вірша.
(Учні виразно  читають один  із віршів  В. Герасим’юка, характеризують його на основі власних асоціацій та відчуттів.)
II. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.
Ми вже говорили про притчі — короткі оповідання, які містять повчання в  алегоричній формі. Притчі були популярними 
ще за часів створення Біблії, в давній українській літературі. Цей
жанр письменники використовували  й у XX столітті (згадайте притчу  Емми  Андієвської  «Казка про  яян», повість-притчу 
Б. Харчука «Планетник» та інші).
Чим же приваблює цей жанр сучасних письменників? Напевне,
своєю багатозначністю, ненав’язливою мораллю, глибоким філософським змістом, мудрістю і, можливо, тим, що притчі завжди 
притаманна якась загадка.
Ці загадки ми й будемо намагатися відгадати на сьогоднішньому уроці.
IІІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
ІV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Слово вчителя.
Ім’я Івана Липи нам знайоме з п’ятого класу, коли ми вивчали 
казку  «Близнята». Вже в ній були поставлені питання про долю
людини, її  моральний життєвий вибір, про  те, що  таке людське
щастя.
Його  життєва біографія — як спалах. Письменник-борець 
дотримувався принципу  «практичного  ідеалізму» і писав притчі
«для тих, хто сам кермує власним життям».
Іван  Липа народився в  м. Керчі 1865 року, навчався і Харківському університеті на медичному  факультеті. Після заснування на могилі Тараса Шевченка в  Каневі 1891 року  «Братства
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тарасівців» зі своїми однодумцями потрапив до  Харківської 
в’язниці за статтею «Отторжение Малороссии от Великой России».
Звільнившись  через 13 місяців, змушений був  завершувати на
вчання в  Казанському університеті; згодом, близько  1900 року,
оселився в  Одесі й працював  лікарем. Там народився його  син 
Юрій — майбутній відомий український письменник та громадський діяч.
У 1918 році одеська громада обрала Івана Липу комісаром міста, а згодом — до уряду  Української  Народної  Республіки, у Директорію. Сім’я виїхала до  столиці України  — Києва. Тут Іван 
Липа працює на посаді міністра релігій, віросповідань, юстиції та
охорони здоров’я. Хоч діяльність Директорії була короткочасною,
Іван Липа встиг зібрати перший автокефальний Собор, і саме тоді
українська автокефальна церква отримала самостійність.
Після розпаду  УНР І. Липі довелося емігрувати. Разом із
родиною він оселився у  Винниках, поблизу  Львова, працював 
лікарем.
30 років  Липа писав  казки, легенди, притчі, повісті, газетні
статті. Помер митець у 1923 році, похований під Львовом. Тільки 
за наших часів українські читачі отримали змогу познайомитися
з творчістю цього самобутнього митця.
2. Виразне читання притчі І. Липи «Мати».
3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
4. Евристична бесіда.
— Риси  якого  літературного  стилю, на ваш погляд, притаманні цьому творові? (Романтизму: незвичайні обставини, сильні
характери.)
— Що надає оповіді динамізму? (Діалог, конфлікт.)
— Як ви ставитеся до вчинку матері та його мотивів?
5.	Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
— Яка головна думка притчі?
О р і є н т овн і  в і дпов і д і
— Батьки повинні готувати дітей до подолання життєвих
труднощів;
— життя — постійна боротьба, людина в ньому  — борець,
шлях цієї боротьби — непередбачуваний і невідомий;
— найсильніша і найвідданіша любов — материнська.
6. Виразне читання притчі І. Липи «У невідому путь».
7. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
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8. Евристична бесіда.
— Про що цей твір? (Про мрію, шляхи її досягнення.)
— Чи означає кінцівка притчі, що високі мрії нездійсненні,
не варто й пробувати їх здійснити? Чому ви так думаєте? (Мабуть,
ні. До мрії завжди треба прагнути, і картина, яку черепаха побачила згори, напевне що варта тих зусиль  і страждань, які вона
пережила.)
— Яким є алегоричне значення назви притчі? (Життя — невідомий і незвіданий, але прекрасний шлях.)
V.	Закріплення знань, умінь та навичок

Завдання учням.
 Поєднайте художні засоби з їх визначенням.
затишній, широкою, солодкою

синоніми

орли ширококрилі, місяць ясний

порівняння

добросердна — жорстокий
з темряві до світла

епітети

сиділа, як кам’яна

інверсія

ніжна, чула, ласкава

антитеза

VI.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«На мене найбільше враження справила притча…»
«Цей урок примусив мене замислитися над…»
«Мені здалося, що жанр притчі….»
VII.	Домашнє завдання

Вміти  розповідати про письменника, знати  зміст його притч,
уміти їх аналізувати, проводити паралелі із сучасністю; підготуватися до уроку «Література рідного краю».

Уроки № 67–68
Тема.


Література рідного краю.

Уроки проводяться за індивідуальним планом учителя відповідно до місцевих
матеріалів.
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	Домашнє завдання

Підготуватися до тематичної контрольної роботи.

Урок № 69
Тематична контрольна робота. «Твори  літератури  XX століття та літератури  рідного 
краю».
Мета:
актуалізувати  й узагальнити вивчений мате
ріал, виявити  рівень  знань, умінь  та навичок
з метою їх корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння орієнтуватися
у сучасному літературному процесі, висловлювати власні думки  з приводу прочитаного  та
порушених проблем; виховувати  кращі людські якості, життєвий оптимізм, прагнення до 
добра й справедливості.
Обладнання:
тестові завдання у двох варіантах.
Теорія літератури: стильові течії, літературні напрями, пригодницький роман, притча, візуальна (зорова) поезія, художній образ, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Основний зміст роботи

1.	Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
2. Виконання учнями контрольної роботи.
Варіант I
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Вірші-паліндроми писав:
А В. Женченко;
 Б А. Мойсієнко;
В В. Герасим’юк;
Г І. Липа.


Учитель  також може використовувати видання: В. В. Паращич. Українська
література. 9 клас (для українських шкіл): Комплексний зошит для контролю
знань.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.
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2. З якого віршу  ці слова — крок, гори, пророк, серце, нога,
холод, поклик:
 А «Перший сніг» В. Герасим’юка;
Б «Чоловічий танець» В. Герасим’юка;
В «Жива ватра» В. Герасим’юка;
Г «Автопортрет в автобусі» Н. Гончара.
3. Назвіть  автора, що писав  твори  «для тих, хто  сам кермує
власним життям»?
4. Допишіть речення.
Представниками сучасної візуальної (зорової) поезії є…
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Схарактеризуйте образ героя роману  І. Багряного  «Тигро
лови» Григорія Многогрішного.
2. Коротко напишіть про улюблений твір з літератури рідного краю.
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Напишіть  твір-роздум «Сильна українська людина» (за
романом І. Багряного «Тигролови» та іншими творами української літератури й власними спостереженнями).
Б Висловіть свої судження про притчі І. Липи та їхній зв’язок
із проблемами сучасності.
Варіант II
П о ч а т к ови й т а с е р е дн і й р і вн і
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Вірш-малюнок — це:
 А «Стогін» В. Женченка;
Б «У невідому путь» І. Липи;
В «Перший сніг» В. Герасим’юка;
Г «Мати» І. Липи.
2. З якого віршу  ці слова — аркан, коло, побратими, піт,
кров, хрест, раз:
А «Жива ватра» В. Герасим’юка;
Б «Перший сніг» В. Герасим’юка;
 В «Чоловічий танець» В. Герасим’юка;
Г «У невідому путь» І. Липи.
3. У творах якого письменника простежується така основна
думка: життя — це постійна боротьба, людина — борець,
шлях цієї боротьби — непередбачуваний і невідомий?
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4. Допишіть речення.
Попередниками сучасної візуальної (зорової) поезії є…
Д о с т а т н і й р і в е нь
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
1. Схарактеризуйте образ майора Медвина з роману  І. Баг
ряного «Тигролови».
2. Напишіть про улюбленого героя літератури рідного краю.
В и с о к и й р і в е нь
(Змістовна, цікава, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.)
Виконайте одне із завдань.
А Напишіть  твір-мініатюру  «Роман  І. Багряного  “Тигроло
ви” — окраса світової пригодницької літератури».
Б Продовжіть  історію Наталки  й Григорія Многогрішного,
пов’язавши її  з біографією самого  автора (за романом
І. Багряного «Тигролови»).

Урок № 70
Повторення та узагальнення вивченого. Під
сумок роботи за рік.
Мета:
актуалізувати  й узагальнити вивчене, посилити  інтерес до української  художньої  літератури; розвивати навички  систематизації вивченого, висловлення власних думок із приводу 
прочитаного; вміння виділяти  художні засоби 
та визначати їх функцію у  творі; виховувати 
кращі людські якості, любов до  літератури,
естетичний смак.
Обладнання:
«портретна галерея» письменників, твори яких
вивчалися протягом року, книжкова виставка,
учнівські ілюстрації до творів.
Теорія літератури: роди  й жанри, літературні напрями, стильові
течії, художні образи, символи, сюжет, композиція, конфлікт, художні засоби.
Тема.

Хід уроку
I.	Актуалізація опорних знань учнів

	Аналіз виконання тематичної контрольної роботи та роботи
учнів протягом року.
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Учитель визначає переможців у номінаціях:
— найактивніший учень;
— найсумліннійший учень;
— найрозумніший учень;
— найкращий декламатор;
— найемоційніший учень і под.
ІІ.	Оголошення теми й мети уроку

«Хвилинка мудрості».
Визначення кращих почутих протягом навчального року мудрих висловлювань (які запам’яталися), коментарів до них.
III.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Заповнення анкети.
1) Життєвий і творчий шлях якого письменника найбільше
вразив вас?
2) Який твір викликав захоплення?
3) Який твір здався не дуже цікавим?
4) Яка поезія запам’яталася?
5) Яку форму роботи ви вважаєте найбільш вдалою?
6) Який урок був найцікавішим?
7) Якби я був (була) учителем, то…
8) Якби я був (була) укладачем програми, то…
2. Завдання учням.
 Накресліть  схеми  (або опорні конспекти) з теорії  літератури:
«Літературні напрями, їх представники», «Стильові течії»,
«Жанри  літератури», «Художні засоби», «Сюжет і композиція» та ін.
ІV.	Підбиття підсумків уроку

	Інтерактивна вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:
«Я побажав би (побажала б)…»
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