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ПередмоВа

Ша�����і	к�лег�!
Як	 �іхт�	 і�ш�й,	 р�з�мію	 ��сю	 скла��іст�	 �р�фесі�	 �е�аг�га,	

«т���рчі	 м�к�»	 ��ч�теля	 ��	 ��ш�ках	 ��тріб���	 і�ф�рмаці�,	 ��т�-
мал���х	мет��і��	 та	 �р�й�мі��	 ���ачі	 матеріал�,	 як�й,	 м�жл����,	
�ля	 �ч�і��	 �е	 так�й	 �же	 й	 ціка���й.	 А	 �айг�л����іше	—	 �е	 ��зят�	
стіл�к�	час�,	щ�б	якіс��	�і�г�т���ат�ся	��	�р�к�	й	��і�ч���ат�	себе	
���е���е��м?	Цей	 ��сіб��к,	 скла�е��й	 ��і�����і���	 ��	 ч�����	 �р�-
грам�,	 ����м�же	 х�ча	 б	 частк����	 ���ріш�т�	 �р�блем�.	 В	 ���м�	
���а��	різ�і	т���	�р�кі��	—	��і�	тра��цій��х	��	����ляр��х	���і	
�резе�тацій	�р�екті��;	��рах���а��	�ай����іші	��сяг�е��я	�е�аг�гіч-
���	�а�к�,	мет���к�	���кла�а��я	�кра��с�к��	літерат�р�,	�с�бл�-
���сті	 ��ік�����	 �с�х�л�гі�,	 с��іт����й	 ��с��і�,	 �а�р�кла�,	 тест���а��я	
��	амер�ка�с�к�х	шк�лах.	Багат�	���аг�	�р��іле��	і�теракт�����м	
���ра��ам,	ціка���м	���атк����м	матеріалам,	літерат�р��м	іграм.

Ур�к�	темат�ч��х	к��тр�л���х	р�біт	містят�	тест���і	 за���а�-
�я	різ��х	����і��,	 ���к���юч�	які	�ч�і	�і�г�т�ют�ся	��	 скла�а��я	
ЗНО.

Д�маю,	 щ�	 м�л���м	 �ч�телям	 ста��т�	 �	 �р�г��і	 �еякі	 ме-
т���ч�і	 рек�ме��аці�	 щ���	 раці��ал���х	 с��с�бі��	 �р���е�е��я	
різ��х	����і��	р�біт	 та	 �х����	�ере��ірк�.	Зразк�	��і�����і�ей	�а��т�	
зм�г�	�абл�з�т�	�ійс�е	��	�чік���а��г�.

Т�ж	 т���рч��	 �ас�аг�	Вам,	ша�����і	 к�лег�,	 �с�іхі��,	 тер�і��я	
та	з��р���’я!

Автор
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календарне ПланУВання
70	г����;	�	г�����	�а	т�ж�е��

номер 
уроку

тема уроку теорія літератури дата

Вступ

1 Р�л�	і	місце	літерат�р�	��	ж�тті	
�аці�

А�аліз	х���ж���г�	
т���р�,	к��текст,	есте-
т�ка

Усна народна творчість

� Р������-��б�т���і	�іс�і Нар���а	�іс�я,	��	
�����,	с�м���ліка,	�а-
ф�с,	х���ж�і	зас�б�

3 Р������-��б�т���і	�іс�і,	�х�і	
�с�бл����сті

4 Укра��с�ке	��есілля	—	����	із	
�р���і���х	жа�рі��	р������-�бря-
������	т���рч�сті

Весіл��і	�іс�і	та	�х�і	
різ�������,	с�м���ліка

5 Укра��с�кі	�ар���і	бала�� Бала�а,	��	різ�������

давня українська література

6 Укра��с�ка	сере������іч�а	літера-
т�ра	XI–XV	ст.	(Огля�)

7 Біблія.	Леге���	�р�	ст���ре��я	
с��іт�,	�р�	�ерш�х	лю�ей	та	і�ші

8 Біблій�і	�р�тчі.	Десят�	за����і-
�ей

Пр�тча

�� Ор�гі�ал��а	літерат�ра	к�яж��	
Р�с�-Укра���.	Літ���с�	як	іст�-
р�к�-х���ж�і	т���р�.	«П���іст�	
м���л�х	літ»

Літ���с�

10 К�є���-Печерс�к�й	�атер�к	як	
�ам’ятка	ж�тій���	літерат�р�.	
О����і�а��я	�р�	Пр�х�ра	ч�р��-
р�зця

Патер�к,	ж�тіє,	
��ста���е	�����і�а��я

11 Укра��с�ка	літерат�ра	ре�еса�с�	
і	бар�к�.	І.	В�ше�с�к�й

Ре�еса�с,	бар�к�

1� Іст�р�ч��-мем�ар�а	�р�за.	К�за-
ц�кі	літ���с�.	«Іст�рія	р�сі��»

Літ���с,	а���ім

13 Тематична контрольна робота.	
«Вст��.	Ус�а	�ар���а	т���рчіст�,	
Да���я	�кра��с�ка	літерат�ра.		
Іст�р�ч��-мем�ар�а	�р�за»
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номер 
уроку

тема уроку теорія літератури дата

14 П�езія	�а������	�кра��с�к��	літе-
рат�р�.	І��а�	Вел�чк���с�к�й.	Фі-
г�р�і	(к�рй�з�і)	��ірші

Фіг�р��й	(к�рй�з-
��й)	��ірш,	х���ж�і	
зас�б�

15 Драмат�ргія	��	�а���ій	�кра-
��с�кій	літерат�рі

Шкіл��а	�рама,	��ер-
те�

16 Ж�ття	і	т���рчіст�,	м�рал���-
ет�ч�і	і�еал�	філ�с�фа,	�р�с��і-
т�теля	й	��ета	Г.	С.	Ск����р���

Аф�р�зм

17 Вірші	та	байк�	Г.	С.	Ск����р���

18 Байк�,	�р�тчі	та	філ�с�фс�кі	
трактат�	Г.	С.	Ск����р���

нова українська література

1�� Н���а	�кра��с�ка	літерат�ра.		
(Огля�)

�0 І.	П.	К�тляре��с�к�й.	Ж�ття	
і	т���рчіст�.	П�ема	«Е�е��а»

П�ема,	тра��естія,	
б�рлеск,	�ар��ія

�1 І.	П.	К�тляре��с�к�й.	Наці��ал�-
��й	к�л�р�т,	г�м�р,	�браз�	��-
ем�	«Е�е��а»

Алюзія,	с�лаб�-т��іч-
�е	��ірш���а��я

�� І.	П.	К�тляре��с�к�й.	«Е�е��а».	
В�раз�е	ч�та��я	�а�ам’ят�

�3 І.	П.	К�тляре��с�к�й.	С�ціал���-
��б�т���а	�рама	«Наталка	П�л-
та��ка»	—	�ерш�й	т��ір	������	�к-
ра��с�к��	�рамат�ргі�

�4 І.	П.	К�тляре��с�к�й.	П’єса	«На-
талка	П�лта��ка».	Т�ржест���	�а-
р�����	ет�к�.	Наталка	як	��с�б-
ле��я	кращ�х	р�с	�кра��с�к��	
жі�к�

�5 Тематична контрольна робота.	
«І.	Вел�чк���с�к�й.	Да���я	�рама-
т�ргія.	Г.	С.	Ск����р��а.	І.	П.	К�т-
ляре��с�к�й»

�6 Г.	Ф.	К��ітка-Ос����’я�е�к�.	Ж�т-
тє���й	і	т���рч�й	шлях

Літерат�р��й	�а-
�рям,	течія,	се�т�-
ме�талізм,	реалізм

�7 Г.	Ф.	К��ітка-Ос����’я�е�к�.	«К�-
��т��с�ка	��і��ма»

Продовження таблиці
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номер 
уроку

тема уроку теорія літератури дата

�8 Г.	Ф.	К��ітка-Ос����’я�е�к�.	«К�-
��т��с�ка	��і��ма».	Карт���	
ж�ття	�кра��с�к�г�	с�с�іл�ст��а	
за	часі��	Вел�к��	Р����

��� Г.	Ф.	К��ітка-Ос����’я�е�к�.	
Ір��ія	та	сат�ра,	��є��а��я	ре-
алізм�	й	фа�таст�к�	�	����істі	
«К���т��с�ка	��і��ма»

30 Літерат�ра	�кра��с�к�г�	р�ма�-
т�зм�.	П�ет�-р�ма�т�к�	П.	Г�-
лак-Артем���с�к�й,	Є.	Гребі�ка

Р�ма�т�зм,	р�ма�с

31 П�ет�-р�ма�т�к�	М.	К�ст�ма-
р���,	В.	Забіла,	М.	Петре�к�,	
М.	Шашке���ч

Р�ма�т�зм,	лір�ч��й	
��ірш,	р�ма�с,	лір�ч-
��й	гер�й

3� П�ет�	�кра��с�к�г�	р�ма�т�зм�.	
В�раз�е	ч�та��я	��ірші��	
�а�ам’ят�

33–34 М.	В.	Г�г�л�.	«Вечір	�р�т�	І��а�а	
К��ала»

35 Тематична контрольна робота.	
Т���рчіст�	Г.	Ф.	К��ітк�-Ос��-
��’я�е�ка,	��еті��-р�ма�т�кі��,	
М.	В.	Г�г�ля

36 Т.	Г.	Ше��че�к�	—	ге�іал���й	
��ет,	м�сл�тел�,	�р�р�к	�аці�-
�ал���г�	��і�р��же��я	��	Укра��і

37 Т.	Г.	Ше��че�к�.	Ра��я	т���рчіст�.	
Перші	��ет�ч�і	т���р�	бала���г�	
та	елегій��г�	жа�рі��

Елегія,	лір�ка,	лір�-
е�іч�і	жа�р�

38–3�� Т.	Г.	Ше��че�к�.	П�ема	«Гай�а-
мак�»

40 Т.	Г.	Ше��че�к�.	Наці��ал��а	
�р�блемат�ка	�	т���рч�сті	��ета	
�ері���	«тр��х	літ».	П�ема	«Ка��-
каз»

41 Т.	Г.	Ше��че�к�.	Містерія	«Вел�-
к�й	л��х».	Вірші	«Ч�гр��е,	Ч�г-
р��е»,	«Ст��т�	��	селі	С�б�т���і»

Містерія

4� Т.	Г.	Ше��че�к�.	П�ема	«С��»

Продовження таблиці
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номер 
уроку

тема уроку теорія літератури дата

43 Т.	Г.	Ше��че�к�.	Сат�р�ч��й	�а-
ф�с	��ем�	«С��»,	й�г�	с�рям�-
��а��я

Алег�рія,	гр�теск,	
��ет�ка	к��траст�,	
�м����іст�

44 Т.	Г.	Ше��че�к�.	П�сла��я	
«І	мерт���м,	і	ж����м…»

П�сла��я,	к�м��з�-
ція,	�р���і��а	��мка,	
аф�р�зм�

45 Т.	Г.	Ше��че�к�.	В�раз�е	ч�та��я	
��ірші��	�а�ам’ят�

46 М�т���	жі��ч��	��лі	�	т���рч�сті	
Ше��че�ка.	П�ем�	«Катер��а»,	
«Найм�чка»

47 Тематична контрольна робота.	
«Т���рчіст�	Т.	Г.	Ше��че�ка»

48 Різ���ла����іст�	з�браже��я	жі-
��ч�х	�бразі��	�	��іршах	
Т.	Г.	Ше��че�ка	«На	�а�щ��і	
�ше��цю	жала...»,	«У	�ашім	ра�	
�а	землі...»,	��	��емі	«Марія»

4�� Верш���і	зразк�	Ше��че�к�����	
лір�к�	�ері���	арешт�,	засла��я	
та	�ісля	����ер�е��я

Лір�ч��й	гер�й,	�с�-
х�л�гізм,	жа�р	лі-
р�ч���	ме��таці�

50 Тарас	Ше��че�к�	і	Біблія Псал�м,	гім�

51 С��іт���а	��ел�ч	�кра��с�к�г�	��ета	
Тараса	Ше��че�ка.	Презе�тація	
�р�ект�	«Ві��к	сла���	К�бзаре��і»

5� П.	К�ліш	—	����ат��й	��с�ме�-
��к,	�ерш�й	�кра��с�к�й	�р�-
фесій��й	літерат�р��й	кр�т�к,	
�ерекла�ач

53 П�езія	П.	К�ліша.	Вірші	«Д�	рі�-
��г�	�ар���»,	«Тр�є	сх�ті��к»,	
«За���р�же�а	кр���ця»

54 П.	К�ліш.	«Ч�р�а	ра�а»	—	�ер-
ш�й	�кра���м�����й	іст�р�ч��й	
р�ма�

Р�ма�,	р�ма�-хр��і-
ка,	іст�р�ч��й	р�ма�

55 П.	К�ліш.	Р�ма�	«Ч�р�а	ра�а».	
П�каз	�р�т�ст�я��я	с�л	�ержа-
���т���ре��я	й	р�й�і����цт��а

Продовження таблиці
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номер 
уроку

тема уроку теорія літератури дата

56 П.	К�ліш.	Р�ма�	«Ч�р�а	ра�а».	
Образ�	та	і�ея	т���р�

57 Марк�	В���ч�к.	Ж�ття	і	т���р-
чіст�.	О����і�а��я	«Макс�м	Гр�-
мач»

Жа�р�	літерат�р�,	
літерат�р�і	�а�рям�,	
р�ма�т�зм

58 Марк�	В���ч�к.	О����і�а��я	
«Макс�м	Гр�мач»

Р�ма�т�ч��й	харак-
тер	�	т���рі

5�� Тематична контрольна робота.	
«Т���рчіст�	Т.	Г.	Ше��че�ка,	
П.	К�ліша,	Марка	В���чка»

література XX ст.

60 Вст��.	Літерат�ра	XX	ст.—	
м�стецт���	�����ле��х	тра��цій	
і	сміл����г�	����ат�рст��а

Темат�ка,	ст�лі,	
жа�р�,	літерат�р�і	
течі�,	�а�рям�,	тра-
��ці�,	����ат�рст���

61 Укра��с�ка	еміграцій�а	літерат�-
ра	XX	ст.	І.	Багря��й	«Т�гр�л�-
���»

Пр�г����ц�к�й	р�-
ма�

6� І.	Багря��й.	«Т�гр�л����».	Г�-
ма�іст�ч�а	і�ея	�ерем�г�	��бра	
�а�	зл�м

63 І.	Багря��й.	«Т�гр�л����».	Г�л���-
��й	гер�й	р�ма��	—	с�л���й	т��	
�кра��с�к��	лю����

64 С�час�а	��із�ал��а	(з�р���а)	��езія Віз�ал��а	(з�р���а)	
��езія

65 П�езі�	с�час��г�	�кра��с�к�г�	
��с�ме���ка	Вас�ля	
Герас�м’юка

Лір�ч��й	��ірш,	лір�ч-
��й	гер�й,	х���ж�і	
�браз�,	х���ж�і	зас�-
б�

66 І��а�	Л��а.	Пр�тчі	«Мат�»,	
«У	�е��і��м�	��т�»

Пр�тча,	�с�����а	і�ея,	
х���ж�ій	�браз,	х�-
��ж�і	зас�б�

67–68 Літерат�ра	рі���г�	краю

6�� Тематична контрольна робота.	
«Т���р�	літерат�р�	XX	ст�ліття	
та	літерат�р�	рі���г�	краю»

70 П���т�ре��я	та	�загал��е��я	���-
��че��г�.	Пі�с�м�к	р�б�т�	за	рік

Закінчення таблиці



��

ВстУП

Урок № 1

Тема. Р�л�	і	місце	літерат�р�	��	ж�тті	�аці�.
Мета: ���с��ітл�т�	 матеріал	 �р�	 р�л�	 і	 місце	 літера-

т�р�	 ��	 ж�тті	 �ар���,	шлях�	 ��	 р�з���тк�,	 з�а-
че��я	 т���рч��	 і�����і��ал���сті	 м�тця;	 р�з���-
��ат�	 ��мі��я	 с�р�ймат�	 і�ф�рмацію	 �а	 сл�х,	
����ілят�	 г�л����е,	 ���сл���лю��ат�	 ��лас�і	 ��мк�	
з	�р������	��р�ше��х	�р�блем;	���х������ат�	лю-
б���	��	літерат�р�,	����тл���іст�,	�раг�е��я	��	
�із�а��я	с��іт�.

обладнання: «��ртрет�а	 галерея»	��с�ме���кі��,	 к��жк���а	
���ста��ка,	 карта	 Укра���,	 а��і�-	 та	 ��і�е�за��-
с�,	сл�����к�	літерат�р��х	термі�і��.

Теорія літератури: а�аліз	х���ж���г�	т���р�,	к��текст,	естет�ка.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
С��г���і	 м�	 р�з��ч��аєм�	 �етал��е	 з�ай�мст���	 з	 іст�рією	

�кра��с�к��	літерат�р�	��і�	��	��чаткі��	��	�аш�х	��і��.	Х�тіл�ся	б,	
щ�б	 �����че��я	 х���ж���г�	 т���р�	 стал�	 �ля	 ��ас	 с��ят�м	 ��ші,	 ��-
ше����м	��і���ч��к�м,	а	�е	�����м	�б���’язк�м.

Як�с�	 �че��й-літерат�р�з�а��ец�	 зі	 с��іт����м	 ім’ям,	 ака�е-
мік	 Дм�тр�	 Л�хач���,	 з��ертаюч�с�	 ��	 ю��х	 ч�тачі��,	 сказа��:	
«Літерат�ра	 �ає	 ��ам	 к�л�сал���й,	 �айш�рш�й	 і	 �айгл�бш�й	
��с��і�	ж�ття.	В��а	р�б�т�	лю����	і�теліге�т��ю,	р�з�����ає	��	�ій	
�е	л�ше	��ч�ття	крас�,	 а	й	р�з�мі��я,—	р�з�мі��я	ж�ття,	 �сіх	
й�г�	 скла���щі��,	 сл�ж�т�	 ��ам	 �р���і���к�м	 ��	 і�ші	 е��х�	 й	 ��	
і�ш�х	 �ар��і��,	 р�зкр���ає	 �ере�	 ��ам�	 серця	 лю�ей,—	 т�бт�	 р�-
б�т�	��ас	м��р�м�.	Але	��се	це	��ам	�аєт�ся	т��і,	к�л�	���	ч�таєте,	
����м�юч�с�	��	�сі	���р�б�ці,	б�	�айг�л����іше	част�	кр�єт�ся	саме	
��		�ріб��цях.	А	таке	ч�та��я	м�жл���е	л�ше	т��і,	к�л�	���	ч�таєте	
із	за�����ле��ям...».

Т�ж	�а��айте	зб�рат�	�ерл��к�	м��р�сті,	які	так	ще�р�	зал�-
ш�л�	�ам	�аші	�ре�к�	�	с����х	х���ж�іх	т���рах!

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ
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III. організаційний МоМенТ

 інструктаж учителя.
1)	 Уч�тел�	 �р�����є	 �ч�ям	 за��ест�	 з�ш�т�	 із	 літерат�р�-

з�а��ч�м	 сл�����чк�м	 (бажа��	 �а	 �ерш�х	 ����х	 арк�шах),	
щ�б,	 ��і�кр���аюч�	 й�г�,	 ��раз�	 м�ж�а	 б�л�	 б	 ����т�р�т�	
літерат�р�з�а��чі	термі��	й	���з�аче��я.

�)	 Р�з����і�ає	 �р�	 ���м�г�	 ��	 �і�г�т���к�	 ��маш�іх	 за���а��,	
��рацю��а��я	 �а��чал���г�	 матеріал�,	 ��е�е��я	 з�ш�ті��	 та	
сл�����чкі��.

3)	 П���і��мляє,	 щ�	 к�же�	 �р�к	 літерат�р�	 ��ч��ат�мет�ся	
«Х���л��к�ю	 м��р�сті»:	 �ч�і	 ��	 черзі	 сам�стій��	 �і�б�-
рат�м�т�	 ���сл���лю��а��я	 м��р�х	 лю�ей,	 ��с�ме���кі��	
(к��крет��	 за	 тем�ю	 �е����г�	 �р�к�),	 зач�т���ат�м�т�	 �х	
і	к�ме�т���ат�м�т�.

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. усне анкетування.
—	 Які	к��г�	���	�р�ч�тал�	��літк�,	які	з	��х	за�ам’ятал�ся	�ай-

біл�ше	і	ч�м	саме;	ч�г�	�а��ч�л�,	�а�	ч�м	зм�с�л�	зам�сл�т�ся?
—	 Ч�м�	���	�а�аєте	�ере��аг�	—	ч�та��ю	к��жк�	ч�	�ерегля-

��	��	екра�ізаці�,	з	як��	�р�ч���?
—	 Ч�	 част�	 ���	 з�стрічаєте	 лю�ей,	 які	 ч�тают�	 �	 гр�ма�-

с�к�м�	 тра�с��рті?	Щ�	 �х	 зм�ш�є	 це	 р�б�т�,	 а�же	 там	ш�м��	
й	�езр�ч��?

—	 К��г�	як��	темат�к�	й	с�рям���а��я	��ас	�р���аблюют�	�ай-
біл�ше?	Ч�м�	саме?

—	 Щ�	таке	літерат�ра	«фе�тезі»	і	як	���	��	�е�	ста���теся?

2. Запис плану-тез уроку.
1)	 Р�л�	і	місце	літерат�р�	��	ж�тті	�аці�.
�)	 Р�з���т�к	літерат�р�.
3)	 Т���рча	і�����і��ал��іст�	м�тця.
4)	 Х���ж�ій	 т��ір	—	 ����а	 естет�ч�а	 �ійс�іст�,	 щ�	 «��б�рає	

с��ій	час»	і	є	��сієм	загал���лю�с�к�х	ці���стей.
5)	 А�аліз	т���р�	��	іст�р�ч��м�	та	естет�ч��м�	к��текстах.

3. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Яке	з�аче��я	має	х���ж�я	літерат�ра?

О ч і к � �� а � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 За	����м�г�ю	х���ж����	літерат�р�	м�	�із�аєм�	с��іт,	лю-
�ей,	і�ші	час�	й	�ар���,	заз�раєм�	��	майб�т�є.
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—	 Х���ж�я	літерат�ра	��ч�т�	����ажат�	загал���лю�с�кі	ці�-
��сті,	���х����є	лю�ей;	р�з�����ає	�браз�е	та	л�гіч�е	м�сле��я,	с��-
��кає	��	р�з��мі��,	мрій;	��і�кр���ає	с��іт	крас�	�а��іт�	�	�ай�е�р�-
міт�іш�м�,	�р���с�т�	естет�ч��	�ас�л���.

4. коментар учителя, доповнення.

5. робота з літературознавчим словником.
(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	з�ш�тах.)
Естетика	 —	 �а�ка	 �р�	 �рекрас�е,	 загал��і	 зак���	 крас�,	

естет�ч�е	�с���є��я	с��іт�	лю����ю,	 зак���	р�з���тк�	й	 с�с�іл���	
�ерет���рююч�	р�л�	м�стецт��а	як	���щ��	ф�рм�	ц��г�	�с���є��я.

Естетичні почуття —	�с�хіч�а	з�іб�іст�	лю����	с�р�ймат�	
�ре�мет�	і	я���ща	�б’єкт�����г�	с��іт�	з	��гля��	�х	крас�.	З�ат�іст�	
лю����	 ��	 естет�ч��х	��ч�тті��	 є	 ��	 ��ст���ст���м,	 �с�����ю	��бра	
й	м�ралі.

6. Виразне читання вірша Лесі українки «Божа іскра».
(Д���.	Д��ат�к	1	��	�р�к�	№	1)

7. Евристична бесіда.
—	 Пр�	щ�	��ірш	Лесі	Укра��к�	«Б�жа	іскра»?
—	 Які	�р�блем�	��р�ше�і	��	���м�?
—	 Щ�	���	м�жете	сказат�	�р�	т���рч�	і�����і��ал��іст�	м�тця,	

р�л�	��ет�ч��г�	�ар�?
—	 На	��аш�	��мк�,	�аскіл�к�	м�т����	ц��г�	��ірша	с�і��з���ч�і	

�аш�м�	час���і,	�с�бл����	такі	ря�к�:

Ч�л�	м�	й	т�ю	«гр�ма�с�к�ю	т�г�»,	
Все	т�	сл���а	г�л�с�і,	
Хат�	�агріт�	��	з�м����ю	ф�г�,—	
На��іт�	�а	те	�е	с���і!

(Не судні —	�е	з�ат�і)

8. інтерактивна вправа «Займи позицію».
(Уч�і	 ���сл���люют�ся	 щ���	 р�лі	 літерат�р�	 ��	 с�с�іл���м�	

ж�тті.)

Прихильники ті, що не визначилися (байдужі) Противники

(1–�	�ч�і	(за	бажа��ям)	�бґр��т����ют�	с���ю	��з�цію.)

9. робота зі словником літературознавчих термінів.
(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	з�ш�тах.)
Аналіз літературного твору —	�а�к���е	��слі�же��я,	мет�ю	

як�г�	є	�ра���л��е	р�зкр�ття	і�ей��г�	зміст�	т���р�	й	�с�бл����стей	
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х���ж����	ф�рм�	��	�х	є���сті,	�см�сле��я	ж�ттє���х	я���щ,	з�бра-
же��х	 �	 т���рі,	 �ці�ка	 й�г�	 ���х�����г�	 та	 естет�ч��г�	 з�аче��я.

Контекст —	та	част��а	(�р����к)	текст�	літерат�р��г�	т���р�,	
яка	�ає	зм�г�	т�ч��	���з�ач�т�	зміст	�зят��	з	���г�	фраз�,	���сл����	
ч�	�крем�г�	сл���а.

10. опрацювання й запис схем аналізу епічних та ліричних творів, 
художніх образів.
(Д���.	Д��ат�к	�	��	�р�к�	№	1.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 інтерактивна вправа «Гронування».
(Уч�і	�і�	кері����цт���м	�ч�теля	скла�ают�	схем�,	темат�к�ю	

як��	є	літерат�ра	і	те,	щ�	����’яза�е	із	ц�м	���яттям.)

ф�л�кл�р з��’язк�	 література з��’язк�	 ж�ття,	�ійс�іст�

р���

е��с лір�ка �рама
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
(П�та��я	за��са�і	�а	��шці,	�ч�і	��	черзі	�р�����ж�ют�	����	

з	фраз	за	бажа��ям.)
«Я	��маю,	щ�	літерат�ра...»
«На	�р�ці	ме�і	�айбіл�ше	за�ам’ятал�ся...»
«Я	х�ті��	б�	(х�тіла	б)...»

VII. доМашнє завдання

О�рацю��ат�	 тем�	 за	 ����м�г�ю	 �і�р�ч��ка	 та	 зр�бле��х	 �а	
�р�ці	 за��сі��.	 Пі�г�т���ат�	 «Х���л��к�	 м��р�сті».	 (Це	 за���а��я	
��стій�е,	�ч�тел�	тіл�к�	���з�ачає	черг���іст�	�ч�і��	�	й�г�	�і�г�-
т���ці.	Далі	�е	��каз���ат�мет�ся.)
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додаток 1 до уроку № 1

Леся Українка

Божа іскра
В � р � г �:

Гет�	�х,	��еті��,	�а��іщ�	�х	с�і���?	
Хт�	те�ер	сл�хат�	�х	ра�?	
Нас	�гл�ш�л�	��же	«т�хі	м�т����»	
«С�і��»	т�х,	«фа�тазій»,	«бала�»!	
Ч�л�	м�	й	т�ю	«гр�ма�с�к�ю	т�г�»,	
Все	т�	сл���а	г�л�с�і,	
Хат�	�агріт�	��	з�м����ю	ф�г�,—	
На��іт�	�а	те	�е	с���і!	
Г��і	т�х	с�і��і��!	і	так	�же	с�м��.	
П�сміх�м	с�і��	��аш	бр���т�...	
Сл���а	�е	тям�те	м����т�	р�з�м��,	
А	��ірш���ат�	—	аж	г�р�т�!

П р � х � л � � і:

Ні,	�е	ст�хайте,	с�л��кі�	с�і���,	
Всяк	з	�ас	�х	сл�хат�	ра�,	
Люб�	к�л�ш�т�	�ас	т�хі	м�т����	
«С�і��»	��аш�х,	«мрій»	та	«бала�».

Тіл�к�	ж	�а��іщ�	т�й	см�т�к	і	т�га,	
Вже	ж	б�	і	так	м�	с�м�і.	
Хай	же	к�л�ш�т�,	як	�ест�щі	�р�га,	
Ваші	лагі��і	�іс�і!

Ніч	�алягла	без�р�с��іт��м	скле�і��ям,	
Очі	й	серця	�ам	т�мар�т�,	
Хай	же	�р���іт��м	і	т�х�м	�р�мі��ям	
Б�жая	іскра	г�р�т�!

П � е т:

Г��і	��ам,	г�рт	���р�гі��	і	�р�х�л���х,	
Мар�і	сл���а	�р�м���лят�.	
Краще	і�іт�,	�а�чіт�	б�же��іл���х,	
Як	�м	�р�т�м��м�	стат�!

Бач�л�	���,	як	��ел�ке	багаття	
К��а	���г���	аж	��	хмар?	
«Б�жая	іскра»	—	т�	тяжке	�р�кляття,	
Д�к�й	і	лют�й	��жар.

В�г��ща	т�г�	�е	м�же	лю���а	
Ні	за�ал�т�,	�і	��гас�т�,	
В	к�г�	ж	за�ала	х�ч	іскра	є���а,—	
Вік	��	б��е	��с�т�!
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додаток 2 до уроку № 1

схема аналізу епічного твору
А��т�р,	й�г�	місце	��	літерат�рі.
А��т�бі�графіч�і	та	бі�графіч�і	��і��м�сті,	����’яза�і	з	ж�т-
тє���ю	�с�����ю	т���р�.
С�ціал���-с�с�іл��і	�м����,	за	як�х	б���	�а��са��й	т��ір.
Наз��а	 т���р�	 (алег�р�ч�а,	 с�м���ліч�а,	 метаф�р�ч�а,	 сю-
жет�а,	��л�ч�а	(ч�	�і),	�браз�а	(ч�	�і)	та	і�.).
Жа�р���і	�с�бл����сті.
Тема.
І�ея.
Х���ж�ій	 к��флікт	 (с�ціал���й,	 ��б�т����й,	 �с�х�л�гіч-
��й).
К�м��з�ція	 (екс��з�ція,	 за��’язка	 к��флікт�,	 р�з���т�к	
�і�,	к�л�мі�ація,	р�з��’язка	к��флікт�).
Пра���а	та	х���ж�ій	���м�сел.
Пр�блемат�ка	т���р�.
А�аліз	х���ж�іх	�бразі��.
М���а	 а��т�ра	 як	 с���єрі��іст�	 й�г�	 і�����і��ал���г�	 ��чер-
к�;	���с�	та	лір�ч�і	��і�ст���.
Нар���іст�	т���р�.
Р�л�	т���р�	��	с�с�іл���м�	ж�тті	т�г�	час�.
Акт�ал��іст�	(ч�	�еакт�ал��іст�)	й�г�	�ля	с�час��кі��.
В�л���	як�х	��і��м�х	а��т�рі��	��і�ч���аєт�ся	(ч�	�і)	��	�а��м�	
т���рі.
Ві�г�к�	кр�т�кі��	та	і�ш�х	�іячі��	м�стецт��.
Екра�ізаці�	 та	 сце�іч�і	 ��ста����к�	 (якщ�	 є).	 Ч�м	 а��-
т�рс�к�й	за��м	��і�різ�яєт�ся	��і�	реж�серс�к�г�	��тіле��я.
М��	��мк�	з	�р������	�р�ч�та��г�.

схема аналізу художніх образів
«А�кет�а»	 характер�ст�ка	 гер�я	 (хт�?	 з��і�к�?	 як�г�	
р���?	ч�м	займаєт�ся?).
Перс��аж	е�із���ч��й,	�р�г�ря���й	ч�	г�л�����й.
Ч�	є	��	���г�	�р�т�т��?
П�ртрет	 гер�я	 (��і�����і��іст�	 ч�	 �е��і�����і��іст�	 з����іш-
��сті	й	����тріш���г�	с��іт�).
П��ача	характер�	�ерс��ажа	(�	р�з���тк�	ч�	е�із���ч��).
С�ціал��е	з���ча��я	�браз�.
П���’яза�і	з	�а��м	гер�єм	�р�блем�,	які	��р�ш�є	а��т�р.
Пс�х�л�гіч�а	 скла��іст�	 характер�	 (��х����е	 багатст���,	
м�рал��а	краса	ч�	��т���р�іст�,	�х	с�і����і���ше��я	��	��ші	
гер�я).

1.
�.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

��.

10.
11.
1�.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
1��.

�0.

1.

�.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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Місце	 і	 р�л�	 �ерс��ажа	 ��	 сюжеті.	Ч�м	 ����’яза��й	 ��і�	 з	
і�ш�м�	 гер�ям�	 (з��’язк�м	ж�ттє���м,	 ем�цій��м,	 ��х���-
��м).
М���а	як	засіб	сам����раже��я	�ерс��ажа.
Ста��ле��я	��	гер�я	і�ш�х	�ій����х	�сіб.
Ста��ле��я	а��т�ра	��	с���г�	гер�я.
Акт�ал��іст�	 �р�блем,	 ��р�ше��х	 ��с�ме���к�м	 через	
�а��й	�ерс��аж.
З	як�м�	��і��м�м�	��ам	гер�ям�	�ерег�к�єт�ся	�браз	�а��-
г�	т���р�.	Щ�	��	��х	є	с�іл���м,	а	щ�	��і�мі���м?
М�є	с�р�й�яття	гер�я.

схема аналізу ліричного твору

А��т�р,	й�г�	місце	��	літерат�рі.
Темат�ч�е	с�рям���а��я	��сіє�	т���рч�сті	м�тця.
Які	ж�ттє��і	�бста�����	�ал�	ім��л�с	�ля	�а��са��я	т���р�	
(якщ�	��і��м�).
Наз��а	 т���р�	 (алег�р�ч�а,	 метаф�р�ч�а,	 с�м���ліч�а,	 сю-
жет�а,	�браз�а,	і�тр�г�юча	і	т.	і�.)
Тема	��езі�	та	�р���і��і	м�т����.
І�ея.
Жа�р.
К�м��з�ція	(якщ�	є).
Лір�ч��й	гер�й.
Образ�,	с�м���л�	т���р�	(якщ�	є).
Сюжет�і	лі�і�	(якщ�	є).
Настрій	(мі��р,	маж�р).
Х���ж�і	зас�б�.
Вірш����й	р�змір,	р�ма.
Місце	т���р�	��	��р�бк�	��ета.
Акт�ал��іст�	т���р�.
Ваші	р�з��м�	та	��ч�ття,	�а��ія�і	��езією.

орієнтовний план аналізу ліричного твору

1.	 Іст�рія	�а��са��я.
�.	 Іст�р�ч�а	�с����а	(якщ�	є).
3.	 Літерат�р��й	рі�,	жа�р,	жа�р����й	різ������.
4.	 Без��сере��ій	 текст�ал���й	 а�аліз,	 як�й	 �ере�бачає	 ч�-

та��я	 ��с��г�	 текст�	 із	 з����кам�.	 В�с��ітле��я	 �	 ��іл���	
���бра��м�	 ��ря�к�	 ��лас�е	 р�з�мі��я	 так�х	 х���ж�іх	
я���щ,	як:
1)	 х���ж�ій	�браз	(лір�ч��й	гер�й,	�браз-�ейзаж	та	і�.);
�)	 ��ч�ття	і	��мк�	��	�х	�еребіг�;

��.

10.
11.
1�.
13.

14.

15.

1.
�.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
��.

10.
11.
1�.
13.
14.
15.
16.
17.
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3)	 ���ражал��і	зас�б�	м����	�а	4-х	рі���ях:
а)	 тр���	 (е�ітет,	 ��рі���я��я,	 метаф�ра,	 мет��імія,	

с��ек��ха,	гі�ерб�ла,	алег�рія,	с�м���л,	ір��ія,	сар-
казм);

б)	 ст�ліст�ч�і	фіг�р�	(����т�р,	а�аф�ра,	��ет�ч�е	кіл�-
це,	а�т�теза,	�аралелізм,	гра�ація,	р�т�р�ч�і	фіг�-
р�);

��)	 зас�б�	 з���к���с�	 (алітерація,	 ас��а�с,	 з���к��аслі-
����а��я);

г)	 лекс�ч�і	зас�б�	(с����ім�,	а�т��ім�,	застарілі	сл�-
��а,	�е�л�гізм�,	�іалект�зм�).

5.	 Ос�бл����сті	��ірш���а��я	(стр�фіка,	метр�ка,	ф��іка).
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Усна народна тВорчість

Урок № 2

Тема. Р������-��б�т���і	�іс�і.
Мета: ��і������т�	 ��	 �ам’яті	 �ч�і��	 ��і��м�сті	 �р�	 �с��	

�ар����	т���рчіст�	як	���е	із	�жерел	х���ж����	
літерат�р�,	 �з�ай�м�т�	 із	 жа�р�м	 р������-
��б�т�����	 �іс�і;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��-
г�	 ч�та��я,	 а�аліз�	 лір�ч��х	 ф�л�кл�р��х	
т���рі��,	���сл���лю��а��я	��лас���	��мк�	�р�	��х;	
���х������ат�	 �раг�е��я	 ��	 щ�р�х	 ��ч�тті��,	 ес-
тет�ч��й	смак.

обладнання: збірк�	 ф�л�кл�р��х	 т���рі��,	 а��і�-	 та	 ��і�е�за-
��с�	�ісе��,	���р�і	схем�	та	�лакат�.

Теорія літератури: �ар���а	 �іс�я,	 ��	 �����,	 с�м���ліка,	 �аф�с,	 х�-
��ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
С��г���і	 м�	 з��ертаєм�ся	 ��	 ���т�кі��,	 �жерел,	 з	 як�х	 ��-

ч��алася	 х���ж�я	 літерат�ра.	 Це	 —	 ф�л�кл�р,	 �с�а	 �ар���а	
т���рчіст�,	�ре�ста��ле�а	��	багат��х	жа�рах	—	казках,	леге��ах,	
міфах,	�р�слі��’ях,	�р�казках,	зага�ках,	�іс�ях,	��мах,	бала�ах	
т�щ�.

Пр�сл�хайтес�,	як	�кеа�	с�і��ає	—	
Нар��	г����р�т�.	І	люб���,	і	г�і��	
У	т�м�	г�м��і	м�рс�кім.	Немає	
М��ріш�х,	�іж	�ар��,	�ч�телі��;	
У	���г�	к�ж�е	сл����	—	це	�ерл��а,	
Це	�раця,	це	�атх�е��я,	це	лю���а.

Так	г����р���	�р�	м��ре	��ет�ч�е	�ар���е	сл����	�е��т�м��й	зб�-
рач	ф�л�кл�р�,	����ат��й	�кра��с�к�й	��ет	Макс�м	Р�л�с�к�й.

Нар���і	�іс�і	(а	�с�бл����	р������-��б�т���і),	з	як�м�	м�	з�ай�-
м�т�мем�ся,—	�айбіл�ш	��ет�ч�і	й	за��ше���і	т���р�	ф�л�кл�р�,	
щ�	���с��ітлюют�	�сі	гра�і	ж�ття	�е	стіл�к�	з����іш���г�,	як	����т-
ріш���г�,	��таєм��г�,	гл�б�к�	�с�б�ст�г�.	І	саме	ц�м	�����	ціка��і	
�ля	�ас,	�е	каж�ч�	��же	�р�	те,	яке	естет�ч�е	за�����ле��я	�р���-
с�л�,	�р���сят�	і,	с���і��аюся,	ще	�р���с�т�м�т�.
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II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

(Якщ�	 �іхт�	 з	 �ч�і��	 �е	 �і�г�т���а��	 ���сл���лю��а��я	 �ля	 ц��г�	
ета��	�р�к�,	й�г�	�р������т�	сам	�ч�тел�.)

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. клоуз-тести.

1)	 Літерат�ра	має	таке	з�аче��я…
�)	 Н���а	 естет�ч�а	�ійс�іст�,	щ�	«��б�рає	 с��ій	час»	 і	 є	��сієм	

загал���лю�с�к�х	ці���стей,—	це…
3)	 Естет�ка	—	це	�а�ка	�р�…
4)	 К��текст�м	�аз���ают�…
5)	 А�аліз	х���ж���г�	т���р�	—	…
6)	 С�ра��ж�ій	м�тец�	—	це…

2. Складання опорної схеми «Жанри фольклору».

Фольклор

казк� �іс�і
�р�-
казк�

леге�-
��

зага�-
к�

��м� міф�
�ере-
каз�

с�ціал���-��б�т���і к�зац�кі,	б�рлац�кі,	ч�мац�кі

р������-��б�т���і
�р�	к�ха��я,	�р�	сімей�е	ж�т-
тя

кале��ар��-�бря����і ��ес�я�к�,	к�ля�к�,	ще�рі��к�

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. розгадування кросворду.

Р�зга�айте	кр�с���р�,	�р�га�а��ш�	р�с�	ф�л�кл�р�.

У � і с т �

Т � і с т �

В � і с т �

К � і с т �





1��

(Відповідь:	 �с�іст�,	 тра��цій�іст�,	 ��аріат����іст�,	 к�лект���-
�іст�.)

2. Слово вчителя.
Пр�га�айм�,	 щ�	 �кра��с�к�х	 �ар����х	 �ісе��	 за��са��	 ч�	

�е	 �айбіл�ше	 �	 с��іті	—	 бл�з�к�	 30	т�сяч.	 В���	 �айріз��ма�іт-
�іші	 за	 зміст�м	 і	 лір�ч��м	 ���раже��ям	 —	 ��і�	 �ай�а���іш�х	
кале��ар��-�бря�����х,	 іст�р�ч��х	 ��	 с�ціал���-��б�т����х	 та	
р������-��б�т����х,	лір�ч��х.	«Х�ч	б�	�р�	щ�	йшл�ся	�	лір�ч-
�ій	�іс�і,	 ����а	 за��ж��	 з���р�ш�є	щ�рістю	й	 без��сере��істю.	 Ї�	
т���рцям	 ��ласт���е	 к��крет��-�браз�е	 м�сле��я,	 �����	 г����рят�	
�р�	 те,	щ�	 �х	 х���лює,	 ���кл�кає	 ра�іст�	 ч�	 см�т�к,	 ��	 лір�ч��х	
�іс�ях	 яскра���	 ���мал�����єт�ся	 ���ача	 лю����:	 за�ер�к���ата	
ч�	 ��кір�а,	 ���ерта	 ч�	 ��ст��л���а,	 с��арл���а	 ч�	 лагі��а.	 Кріз�	
�р�зм�	 ��ч���а��	 ���іє�	 лю����	 �ере�аєт�ся	 характер	 ціл�г�	
�ар���.	 …Темат�ка	 і	 �астр�є���й	 �іа�аз��	 р������-��б�т�����	
лір�к�	 ��же	 ш�р�кі,	 а	 с�і��з���ч�іст�	 із	 загал���лю�с�к�м�	
�ереж���а��ям�	 забез�еч�ла	 �й	 ��се�ар����	 люб���	 і	 �езгасаюч�	
����ляр�іст�»,—	це	сл���а	з	�ере�м����	��	а�т�л�гі�	�кра��с�к��	
�ар�����	 т���рч�сті	 «Зак���ала	 з�з�ле��ка»,	 ���ря���к�м	 як��	
є	Н.	Ш�ма�а.

Сере�	р������-��б�т����х	�ісе��	����іляют�	�іс�і	�р�	к�ха��я	
та	�р�	сімей�е	ж�ття.	У	�іс�ях	�р�	к�ха��я,	як�х	�айбіл�ше,	�е-
ре�ают�ся	��сі	�юа�с�	ст�с��кі��	����х:	 і	�ерше	�есміл���е	��ч�ття	
зак�ха��х,	щ�	б�ят�ся	���казат�	себе	�а��іт�	��гля��м,	і	��і�кр�те	
�т��ер�же��я	 с���г�	 �ра��а	 люб�т�	 й	 б�т�	 к�ха��м,	 і	 с�м�і���	 та	
�бра5з�,	і	біл�	р�зл�к�,	і	�е��тіш�е	г�ре	зра�же��х	та	��к���т�х,	
і	мрі�	�р�	майб�т�ю	��лю,	��р�же��я.

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.
З�ай�іт�	с�іл��і	та	��і�мі��і	р�с�	��	�іс�ях.

Д���.	с.	�0.
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спільне

Щ�ріст�,	лір�ч�іст�;	й�ет�ся	�р�	��ч�ття	к�ха��я;	багат�	зме�ше��-
�естл����х	слі��,	����т�рі��,	р�т�р�ч��х	��та��,	карт��	�р�р���,	��ет�ч-
��х	�аралелізмі��,	з��ерта��

Відмінне

«Місяц�	�а	�ебі…» «Ц��іте	тере�…» «С��це	��зе��к�…»

Пр�	��заєм�е	к�ха�-
�я,	��і�ч�ття	безмеж-
��г�	щастя

Пр�	�ер�з�іле�е	к�ха�-
�я,	зра��,	��і�ч�ття	см�т-
к�	й	жалю

Пр�	к�ха��я,	��ага��я	
й	�ереж���а��я	щ���	
міц��сті	��ч�тті��

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Виконання учнями тестового завдання.
Укажіт�	сл���а,	���л�че�і	з	���сл���лю��а��я	��л�с�к�г�	��че��г�-
ф�л�кл�р�ста	 Чесла��а	 Нейма�а	щ���	 �кра��с�к�х	 лір�ч��х	
�ісе��	�р�	к�ха��я.

«К�ха��я	 ��	 �ар���ій	 ��езі�	 �кра��ці��	 …	 �абагат�	 гл�бше	
й	 і�еал��іше,	 �іж	 ��	 і�ш�х	 сл���’я�с�к�х	 �ар��і��.	 В�раже�е	
��	�ар����х	 �іс�ях	 з	 �а�����ю	 �р�ст�т�ю,	 реал���,	 к�ха��я	 …	
р�с	 �астіл�к�	 �і��есе��х	 ��х�����,	 які	 б���ают�	 тіл�к�	 ���раз�м	
��ч�тті��	 і	 �атх�е��я	 лю����	 �с��іче���.	 В�с�к�і�еал��е	 ��ч�т-
тя,	 з���р�шл���а	щ�ріст�,	 ��і��а�іст�,	 р�зма�та	 багата	 �браз�іст�	
і	 сам�б�т���	 �а���я	 с�м���ліка	 �а�ают�	 �кра��с�к�м	�іс�ям	�р�	
к�ха��я	 �р�гі�ал���х	 р�с	 і	 …	 �еякі	 з	 ��х	 ��	 рі���я	 лір�ч��х	
ше�е��рі��».

А	 р�з�міє,	���б���ає,	мают�;
Б	 р�з�мієт�ся,	�аб���ає,	�і���сят�;
В	 ���кла�аєт�ся,	�ереб���ає,	�����сят�;
Г	 б���ає,	за�ереч�є,	за��с�т�.

VI. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	���раз��	ч�тат�	�іс�і,	а�аліз���ат�	�х;	���і	з	��х	���-
��ч�т�	�а�ам’ят�.

VII. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Ме�е	зах���л�…»
«Ме�і	с����бал�ся…»
«Піс�я	�ля	ме�е…»
«Нар���а	�іс�я	с��г���і	—	це…»
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Урок № 3

Тема. Р������-��б�т���і	�іс�і,	�х�і	�с�бл����сті.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�і	
�с�бл����сті,	 крас�	 та	 естет�ч��	 ����ерше�іст�	
�кра��с�к�х	 �ар����х	 �ісе��	 р������-��б�-
т����г�	 ц�кл�;	 р�з�����ат�	 �браз�е	 м�сле��я,	
�а���чк�	���раз��г�	ч�та��я,	а�аліз�	лір�ч��х	
т���рі��,	 ��мі��я	 ���сл���лю��ат�	 ��лас�і	 ��ч�ття	
й	��мк�	 з	 �р������	 ��ч�т�г�,	 �р�ч�та��г�;	 ���-
х������ат�	�раг�е��я	��	щ�р�х	і	��бр�х	ст�с��-
кі��,	 естет�ч��й	 смак,	 р�з�мі��я	 к�ха��я	 як	
����г�	зі	скла���кі��	лю�с�к�г�	щастя.

обладнання: збірк�	 �ар����х	 �ісе��,	 а��і�-,	 ��і�е�за��с�,	
ілюстраці�	��	тем�.

Теорія літератури: �ар���а	�іс�я,	��	різ�������,	�аф�с,	с�м���ліка,	
м�т����,	х���ж�і	�браз�,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

«Ме�і	за��ж��	з�аєт�ся,—	��сала	����ат�а	�кра��с�ка	��етеса	
Леся	Укра��ка,—	щ�	к�л�	�е	м�ж�а	��бач�т�	���ач�	�ар���,	т�	це	
ск�ріше	��	лір�ч��х	�іс�ях…»	Як	бач�м�,	лір�ч��ю	�іс�ею,	�с�б-
л����	р������-��б�т����ю,	зах��лю��ал�ся	ра�іше	й	зах��люют�ся	
те�ер.	Пр�	 це	 с��і�ч�т�	 те,	щ�	 с�час�і	 естра��і	 с�і��ак�	—	Та�сія	
П���алій,	Віталій	К�зл���с�к�й,	брат�	Яремч�к�,	Па��л�	Д���рс�к�й	
та	багат�	і�ш�х	—	із	за�����ле��ям	�х	���к���ют�.	У	ч�м�	ж	с�ла	
й	 краса	 �кра��с�к��	 �ар�����	 �іс�і?	 Це	 м�	 й	 �амагат�мем�ся	
з’яс���ат�	�а	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Виразна розповідь напам’ять (або співання) вивчених лірич-
них пісень родинно-побутового циклу.
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2. Виконання індивідуально-групових завдань.
I група (ряд)	 ���с�є	к�л��р���і	 ас�ціаці�,	 які	 ���кл�кає	 �	 ��х	

лір�ч�а	�іс�я	(з	�бґр��т���а��ям).
II група (ряд) ���с�є	�астрій,	як�й	���кл�кают�	�����че�і	�іс�і	

(з	�бґр��т���а��ям).
III група (ряд)	���с�є	за�ах���і	й	��т�к���і	��і�ч�ття,	ас�ціаці�,	

щ�	 ���кл�кают�	 �іс�і.	(На�р�кла�,	 �іс�я	 «Ц��іте	 тере�»	—	 �іж-
��й	 за�ах	 к��іт�ч�х	 р�сл��;	 �іс�я	 «Місяц�	 �а	 �ебі»	—	 річк���а	
с��іжіст�	і	���.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів пісні «В кінці 
греблі шумлять верби…»

2. Евристична бесіда.
—	 Як�й	м�т���	��рі���я��	з	і�ш�м�	�іс�ям�	��міт��й	�	ц��м�	

�ар����м�	 т���рі?	 (Іст�р�ч��й,	 ����’яза��й	 із	 к�зацт���м	 та	 �е�б-
хі��істю	���к�����ат�	с��ій	��ійс�к����й	�б���’яз�к	�ля	к�зака.)

—	 Як	м�ж�а	�характер�з���ат�	�і��ч���?	(П�люб�ла	ще	��же	
м�л���ю;	��ір�а	с���єм�	к�ха��ю,	��же	�рац�����та,	�байл���а.)

—	 Які	 х���ж�і	 �с�бл����сті	 �р�тама��і	 �іс�і?	 (Крім	 тра��-
цій��х,	багат�	к��крет��х	реалій	—	��ерб�	��	кі�ці	греблі,	зеле�і	
�гір�чк�	з	ж���т�м�	к��іт�чкам�.)

3. Виразне читання, прослуховування аудіозаписів пісень «За 
городом качки пливуть», «Лугом іду, коня веду».

4. Евристична бесіда.
—	 Які	м�т����	��і�ч�т�і	�	�іс�ях?	(Жарті��л����-сат�р�ч�і.)
—	 Як�й	 �����й	 х���ж�ій	 �р�й�м	 �	 ��х	 ���к�р�ста��?	 (Пр�-

т�ста��ле��я,	а�т�теза;	�рац�����ті	—	ле�ачі,	багаті	—	бі��і.)
—	 Які	��рм�	�ар�����	м�ралі	�т��ер�ж�ют�ся	��	�іс�і?	 (О�р�-

ж���ат�ся	 треба,	 маюч�	 ��заєм�і	 ��ч�ття,	 а	 �е	 зара��	 багатст��а.)

5. Виразне читання, прослуховування аудіозапису пісні «Світи, 
світи місяченьку».

6. Евристична бесіда.
—	 Як�й	м�т���	��і�ч�т��й	�	цій	�іс�і?	 (М�т���	т�г�	через	р�з-

л�к�,	зра��.)
—	 Як�й	�ай���раз�іш�й	х���ж�ій	засіб	���к�р�ста��	�	т���рі?	

(П�ет�ч��й	�аралелізм	та	�р�т�ста��ле��я.)
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—	 З	як�м	�р�слі��’ям,	кр�лат�м	���раз�м	ас�ціюєт�ся	г�л����а	
��мка	�іс�і?	(На	ч�ж�м�	г�рі	щастя	�е	зб���єш.)

7. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
З�ай�іт�	 і	 �����шіт�	 із	 �����че��х	 �ісе��	 тра��цій�і	 �браз�,	
с�м���л�,	х���ж�і	зас�б�;	зр�біт�	���с����к�.

образи символи Художні засоби

м�л�й
м�ла
к�зак
�і��ч��а
багат�й
бі���й
багата
бі��а

місяц�	(с��і��к	к�ха��я)
тере�	(страж�а��я)
�іч	(час	з�стрічі)
��б	(с�ла,	м�г�т�іст�,	
��ір�іст�)
�чі	(�������атці)

��ет�ч��й	�аралелізм
��рі���я��я
��стій�і	е�ітет�
р�т�р�ч�і	��та��я
����т�р�
а�т�теза
зме�ше��-�естл���і	сл���а
з��ерта��я

Висновок.	У	лір�ч��х	р������-��б�т����х	�іс�ях	��і�б���ают�ся	р�ма�-
т�ч�і	��ч�ття,	�р�с�т�ій	се�т�ме�тал���й	�аф�с	і	тра��цій�а,	харак-
тер�а	�ля	�ар�����	т���рч�сті	с�м���ліка.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Переста�����ш�	сл���а,	скла�іт�	���сл���лю��а��я	�імец�к�г�	літе-
рат�р�з�а��ця	Ф.	Б��е�ште�та	�р�	�кра��с�к�	�ар����	�іс�ю.

В,	кра��і,	�ал�,	якій,	�ере���,	�е,	так�х,	�і,	��,	�л��і��,	�ар�����,	
��езі�,	і�шій,	��ел�ч��х,	�л��і��,	як,	�кра��ці��.

(Відповідь:	 Ні	 ��	 якій	 і�шій	 кра��і	 �ере���	 �ар�����	 ��езі�	 �е	
�ал�	так�х	��ел�ч��х	�л��і��,	як	��	�кра��ці��.)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Найкращ�м	ч�тцем	�іс�і	б���	(б�ла)…»
«Найкраще	���раз�л�	с����	��ч�ття…»
«Ме�і	за�ам’ятал�ся…»
«Ме�е	��раз�л�…»

VII. доМашнє завдання

В���ч�т�	 �а�ам’ят�	 ���і	 �іс�і,	 ��міт�	 а�аліз���ат�	 й	 ���сл���-
лю��ат�	 с����	 ��раже��я	 ��і�	 ��х.	 І�����і��ал��е	 за���а��я:	 �і�г�-
т���ат�	����і��мле��я	�р�	��с�ме���кі��,	які	 ���с���ал�	��есіл��і	
�бря��.
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Урок № 4

Тема. Укра��с�ке	 ��есілля	—	 ����	 із	 �р���і���х	жа�-
рі��	р������-�бря������	т���рч�сті.

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	з	�бря��м	�кра��с�к�г�	��есіл-
ля	та	й�г�	�с������м�	ета�ам�	як	����м	із	�р�-
��і���х	 жа�рі��	 р������-�бря������	 т���рч�сті,	
з	��есіл���м�	 �іс�ям�,	 елеме�там�	 �ар�����	
�бря�����сті	 �	 т���рах	 �кра��с�к�х	 ��с�ме���-
кі��;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я,	
а�аліз�	 ��есіл���х	 �ісе��,	 ���з�аче��я	 �х����	
с�м���лік�,	м�т���і��,	х���ж�іх	зас�бі��;	���х����-
��ат�	��ч�ття	����аг�	��	р�����	та	шлюб�	як	�с-
������х	ці���стей	ж�ття,	��	тра��цій	�ре�кі��,	
�ар����х	м�рал���-ет�ч��х	��рм.

обладнання: ілюстраці�	��	тем�	(ре�р���кці�	карт��,	зраз-
к�	 ��есіл���г�	 ��яг�,	 ф�т�графі�),	 а��і�за��-
с�.

Теорія літератури: ��есіл��і	�іс�і	та	�х�і	різ�������,	с�м���ліка.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 розповідь напам’ять пісень, висловлювання своєї думки про 
них.

II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Хл��ец�	 і	 �і��ч��а	 ��люб�л�	 ���е	 ����г�	 й	 ���ріш�л�	 ��р�-

ж�т�ся,	 с�ра���т�	 ��есілля.	Щ�	 м�же	 б�т�	 кращ�м	 за	 це?	 Така	
���ія	—	 с��ят�	 �е	 л�ше	 �ля	 ��х,	 а	 й	 �ля	 �х�іх	 бат�кі��,	 р���чі��,	
з�ай�м�х.	Ціка���м	є	��х��же��я	сам�г�	сл���а	«шлюб».	С��чатк�	
це	б���	«слюб»	—	є��а��я	��	люб���і.

Як	�ра���л�,	�а	��есіллі	л��ає	багат�	�ісе��.	Наші	�ре�к�	с��р�-
����ж���ал�	к�ж�е	��есіл��е	�ійст���	—	зар�ч���,	с��ата��я,	�і���ч-
��ечір,	 ����іка��я	к�р���аю,	 ��лас�е	 ��есілля	 т�щ�	—	с�еціал���м�	
��есіл���м�	�іс�ям�,	 які	мал�	 гл�б�к�	 с�м���ліч�е	 з�аче��я.	Це	
й	б��е	�ре�мет�м	�аш��	р�зм����	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

III. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».
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іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.

С��г���і	 ю�ак�	 та	 �і��чата,	 як	 �ра���л�,	 самі	 с�бі	 �б�рают�	
�ар�.	А	�т	�	�а������	б���	з���чай	��р�ж���ат�	хл��ця	й	�і��ч���	за	
���лею	 бат�кі��,	 які	 �ріє�т���ал�ся	 �е	 �а	 бажа��я	 с��а	 ч�	 ��чк�,	
а	�а	май�����й	ста�	м�л���х	(багаті	—	бі��і),	�а	ре��тацію	(з	��-
ря����	сім’�	ч�	�і).

З�ай�м�л�ся	�ар�бк�	й	�і��чата	�а	��еч�р��цях,	�а	«���л�ці»,	
�і�	час	церк�����х	с��ят.	Пере�шлюб�і	ст�с��к�	с����р�	зас��ж���а-
л�ся	��сією	гр�ма��ю.

Весіл���й	�бря�	��ч��а��ся	с��ата��ям:	��сла�ці	же��ха	(с��а-
т�,	 стар�ст�)	—	 ����аж�і	 ч�л���ік�,	 які	 ��бре	 з�ал�,	щ�	 ��	 так�х	
����а�ках	г����рят�,	�е	�р�ст�	за��т���ал�	�	бат�кі��,	ч�	��і��а��т�	
�����	с���ю	��чк�	за	 �х���г�	«к�язя»,	а	г����р�л�,	щ�	��	 �х�ій	���ір	
забігла	к���ця,	 і	«к�яз�»	х�че	 ��	���іймат�.	Якщ�	бат�к�	«�е	ба-
ч�л�	 �іяк��	 к���ці»	 аб�	 г����р�л�,	щ�	 ��чці	ще	 треба	 �і�р�ст�,	
т�	це	�з�ачал�	��і�м����.	Таке	ж	з�аче��я	ма��	і	�і��есе��й	с��атам	
ч�	же��х���і	 гарб�з.	К�л�	ж	 �і��ч��а	 ���а��ала	 с��атам	 р�ш��к�,	
а	«к�язе��і»	х�стк�	—	це	�з�ачал�,	щ�	с��ата��я	�р�йшл�	�с�іш��	
й	м�ж�а	 б�л�	 �р�ст��ат�	 ��	 зар�ч��:	 сх���л�ся	 г�сті,	 �р�жк�,	
с�і��ал�ся	��і�����і��і	�іс�і.	Обря����і	�іс�і	з���чал�	й	�р�	����іка�-
�і	��есіл���г�	к�р���аю,	як�й	г�т���ал�	тіл�к�	жі�к�	з	благ���л�ч-
��х	сімей,	щ�б	м�л��і	так�ж	ж�л�	щасл����.	Др�жк�	�акл�кал�	
��бре	 ж�ття	 м�л���м�	 ���р�жжю	 і	 �а	 «��і�к�с�леті��і»	—	 це	
б���	 ��ечір	 �р�ща��я	 з	 �і�����а��ям	 та	 �ар�бк���а��ям,	 �а	 як�м�	
�лел�	��і��к	із	бар��і�к�	�арече�ій,	��’язал�	б�кет�к�	�ля	�р�ж�к	
і	 б�ярі��,	 за�����ал�	 гіл�це	 (���л�це,	 ��іл�це),	щ�	мал�	 �р�крашат�	
��есіл���й	стіл.

В	 �с������й	 �е��	 с��ята	 зб�ра��ся	 ��есіл���й	 «���з�»	м�л���г�,	
щ�	�ха��	��	���г�.	Д�р�г�ю	цей	«���з�»	част�	з����ял�,	���магаю-
ч�	 ���к��.	П�стій��	 л��ал�	 ��ел�чал��і	 ��есіл��і	 �іс�і,	щ�	 с��р�-
����ж���ал�	й	з�стріч	м�л���х.

Після	 част���а��я	 та	 �бря�����х	 с�і��і��	 м�л��ій	 р�з�літал�	
к�с�,	 г�л����	 ��	 ��кр���ал�	х�ст���ю,	як	л�ч�л�	 заміж�ій	жі�ці.	
К�р���ай	 �іл���ся	між	 г�стям�,	 а	м�л��а	 �р�щалася	 з	 рі���м	 ��-
м�м	 і	 �ере�ж�жала	 ��	 �ім	 ч�л���іка.	 Усе	 це	 ��і��бражал�ся	 �	 ��і�-
����і���х	��есіл���х	�іс�ях.

Весілля	 закі�ч���ал�ся	 �ерез���ю	 (���е�ілк���а��ям	 аб�	 «ц�-
га�щ���ю»).	Г�сті	�ере���ягал�ся,	жарт���ал�,	��лашт������ал�	різ-
�і	заба���,	с�і��ал�	жарті��л���і	�іс�і.
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Х�ч	�	��есіл���м�	�бря�і	б�л�	�іс�і,	які	���кл�кал�	с�м	за	м�-
��л�м	 і	 тр����ж�і	 ��мк�	 �р�	 майб�т�є,	 с��ят�	 мал�	 �і��есе��й,	
ра�іс��й	характер,	а�же,	�ар��ж���алася	����а	сім’я.

У	 к�ж�ій	 місце���сті	 іс����ал�	 с����	 �бря��	 й	 тра��ці�	 ��есіл-
ля,	 але	 �с�����і	 елеме�т�	 ��	���м�	 зберігал�ся	 скріз�.	У	 багат��х	
сіл�с�к�х	і	�а��іт�	міс�к�х	рай��ах	кар�атс�к�г�	краю	с�еціал��і	
��есіл��і	�іс�і	с�і��ают�	і	�����і.

2. Виразне читання весільної пісні «до бору, дружбонько, до 
бору», прослуховування аудіозаписів.

3. Евристична бесіда.
—	 Пр�	 як�й	 ета�	 ��есілля	й�ет�ся	 �	 �іс�і?	 (За�����а��я	 «гіл�-

ця»	—	�ере��ця,	�р�краше��г�	к��ітам�,	кал���ю.)
—	 С�м���л�м	 ч�г�,	 �а	 ��аш�	 ��мк�,	 є	 «гіл�це»?	 (М�л���сті,	

крас�,	з��р���’я.)
—	 Які	�з�ак�	�ар�����	�іс�і	���	��міт�л�	��	ц��м�	т���рі?	(П�-

��т�р�,	з��ерта��я,	зме�ше��-�естл���і	сл���а.)

4. Виразне читання весільної пісні «а брат сестрицю та й розплі-
тає».

5. Евристична бесіда.
—	 Пр�	як�й	ета�	��есілля	й�ет�ся	��	�іс�і?	(Р�з�літа��я	к�с�,	

яке,	за	з���чаєм,	р�б�т�	м�л��ш�й	брат	�арече���.)
—	 Як�м	є	�астрій	�іс�і?	Ч�м�	саме?	(Тр�х�	с�м��й,	б�	�і��ч�-

�а	�р�щаєт�ся	з	�і���цт���м,	безт�рб�т��м	ж�ттям	�	бат�кі��.)

6. Виразне читання весільної пісні «розвий, сосно, сімсот квіток».

7. Евристична бесіда.
—	 К�м�	і	��	як�й	ета�	��есіл���г�	�ійст��а	с�і��аєт�ся	ця	�іс�я?	

(Б�ярам	 �р�	 �р�ща��і	 м�л���г�	 з	 �ар�бк���а��ям.	 Ета�	 ��есіл�-
��г�	 �ійст��а	—	 «��і�к�с�лете��я»	 та	 скла�а��я	 б�кет�кі��	 �ля	
б�яр.)

—	 Як�м�	 є	 �с�бл����сті	 �іс�і?	 (Наз���ают�ся	 іме�а	 �ійс��х	
�час��кі��	р�т�ал�,	щ�	��м�	замі�яют�ся	ста��арт�і.)

8. Виразне читання пісні «Летять галочки у три рядочки».

9. Евристична бесіда.
—	 Д�	як�г�	 ета��	 ��есілля	м�ж�а	 ��і��ест�	цю	�іс�ю?	 (Д�	 �і-

���ч-��еч�ра.)
—	 Як�й	 ���раз��й	 �р�й�м	 �ар�����	 �іс�і	 ���к�р�ста��й	 �а	

��чатк�	т���р�?	(П�ет�ч��й	�аралелізм.)
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—	 Як�й	�астрій	має	�іс�я?	Ч�м�	саме	так�й?	(Тр�х�	с�м��й,	
�і��ч��і	жал�	�і�����а��я,	с���є�	к�с�,	як��	те�ер	����а	�е	мала	�ра��а	
��каз���ат�	ч�ж�м	лю�ям.)

10. Виразне читання пісні «ой матінко, та не лай мене».

11. Евристична бесіда.

—	 Д�	як�г�	 ета��	 ��есілля	�і�х���т�	ця	�іс�я?	 (В�ря�жа��я	
м�л����	зі	с���г�	��м�	��	р�����	ч�л���іка,	��есіл���й	«���з�».)

—	 Щ�	 т��ір	 с�м���ліз�є?	 (З	 ����г�	 б�к�	—	 ра�іс�е	 �чік���а�-
�я,	з	і�ш�г�	—	р�з�мі��я	т�г�,	щ�	���р�ж�є	ж�ття	—	це	��с�т�	
скла��а	��р�га.)

12. Заслуховування повідомлень учнів.

(Уч�і	 р�з����і�ают�	 �р�	 те,	 як	 ���с���ал�	 різ�і	 ��есіл��і	 �б-
ря��	 ����ат�і	 �кра��с�кі	 ��с�ме���к�	 Г.	К��ітка-Ос����’я�е�к�,	
І.	К�тляре��с�к�й,	 Т.	Ше��че�к�,	 Марк�	 В���ч�к,	 П.	К�ліш,	
М.	Стел�мах,	У.	Самч�к	та	і�.	Д���.	Д��ат�к	��	�р�к�	№	4.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Вибірково-асоціативний диктант «Психологічний портрет ук-
раїнців у весільній обрядовості».

(За��шіт�	л�ше	��тріб�і	за	зміст�м	сл���а.)
Р�ма�т�ч�і,	 с����рі,	 ��бр�з�чл���і,	 ��ет�ч�і,	 ще�рі,	 жа�іб�і,	

б�язл���і,	 с�м�і,	 ��еселі,	 ��те��і,	жарті��л���і,	 серй�з�і,	 ��разл���і,	
стійкі,	с�л��і	ріш�чі,	м�ж�і,	сміл���і.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Нік�л�	б	�е	����ма��	(����мала),	щ�	…»
«Ме�е	��раз�л�	…»
«Найбіл�ше	ме�е	заціка���л�	…»
«Весілля	�ля	ме�е	…»

VII. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	���раз��	ч�тат�,	 а�аліз���ат�	��есіл��і	�іс�і;	�і�г�-
т���ат�	 �с��й	 т��ір	 «Тра��ці�	м���л�г�	 ��	 с�час��х	 �бря�ах	 ��р�-
же��я	бат�кі��,	рі���х,	з�ай�м�х».
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додаток до уроку № 4

Уривок із роману У. самчука «марія»

Зга�ала	 Марія,	 щ�	 має	 �ес�	 хрес��х	 бат�кі��,	 але	 �����	 так	
мал�	 ��	ж�тті	 �ікл���ал�ся	 с���єю	 хреще��цею,	щ�	Марія	 майже	
�е	з�ала	�х.	Але	��се-так�	�ішла	�р�с�т�	�х	�а	��есілля,	 і	хрес��й	
бат�к�	ста��	за	��са�же��г�.	Треба	�а	шлюб	благ�сл����т�.

С�екл�	 к�р���ай.	 Ді��чата	 �бсіл�	 р�єм	 ст�ла,	 ���с�і���ют�	 та	
��б�рают�	різк�.	Пр��хала	з	міста	Март�����а	��чка	і	�р�че��р�ла	
м�л���	��-�а�с�к�.	Біл�й	��ел���	����г�й,	аж	��	землі	���л�ч�т�ся.	
Марія	тр�х�	с�р�м�лас�,	але	��і�ч���ала	�р�єм�іст�	і	з�ала,	щ�	�й	
б���т�	заз�р�т�	т���ар�шк�.

З	 ціл�г�	 к�тка	 зіг�ал�	 �айкращі	 к��і	 «��	 �і������».	 М�з� 5к�	
��зял�	тр��сті.	Як	заграл�,	��сі	�і�ж�лк�	за�р�жал�.

Ра�е��к�	�р��ха��	с����м�	кі��м�	Г�ат.	Так	�і�’�ха��	�а	�����ір’я,	
щ�	 ��із	 мал�	 �е	 �ерек�����ся,	 аж	 тахлі	 �	 ��ік�ах	 забряжчал�.	
Др�жк�	та	с��іт�лк�	с�і��ам�	зал���ают�ся,	м�з� 5к�	марша	т��т�.	
Пі��я��ся	�а	ціле	сел�	гарм��ер.

А	 Марія	 сх���алася	 �	 с�сі�с�кій	 к�м�рі,	 с���т�,	 як	 ��ел�т�	
з���чай,	 �а	 скр��і	 і	 зал���аєт�ся	 с�ра��ж�ім�	щ�р�м�	 сл��зам�.	
М�л���й	з	б�ярам�	з�ах���т�	��,	��������т�	за�лака��	і	�р���а��т�	
��	 хат�	 р�з�літат�	 к�с�.	 «Р�з�літал���чка	 �лаче,	 р�з�літат�ся	
�е	 х�че»,—	 с�і��ают�	 �р�жк�.	 Б�яр��	 та	 с��ат	 са����лят�	 м�л���	
�а	 ����шк�.	Міц��	щі��ла	 ����а	 �а	 г�л���і	 р�к�,	 б�р���т�	 с���ю	
за�лете��	 к�с�.	 С��ат	 р�зр���ає	 р�к�,	 р�з�л�т�є	 безліч	 �а��м�с�е	
�а��’яза��х	к�с��кі��,	які	��с�літал�ся	т��ер��м�	���зл�кам�.

Ах,	 ч�г�,	 ч�г�,	 Маріє,	 �лачеш?	 Ді��чат���ка,	 г�л�б���к�!..	
Р�з�літайте	��,	��ягайте	��.	Благ�сл���іте,	тат�,	благ�сл���іте,	мам�!	
Раз,	�р�г�й	і	третій!	—	Хай	��ас,	�іт���к�,	Б�г	благ�сл����т�	раз,	
�р�г�й	і	третій!

Благ�сл���лял�	�а	шлюб	�е�ар�ст�м�	�бразам�.	Не	б�л�	час�	
���хат�	та	к���т�	�ар�сті.	О���	�браз	—	Мат�	Б�жа	М�л�ш�а,	�р�-
г�й	—	Іс�с	Хр�ст�с,	ме�ш�й	р�змір�м,	а	це	�е��бр�й	з�ак.	С�сі��	
��т�х�	ше��тіл�.	Ні,	 �і,	 с�сі�к�,	 як	 �е	 кажіт�,	 а	 це	 �е	 є	 ��бре.

П�сі�ал�	�а	�і������,	а	�р�жк�	зас�і��ал�:

Ві�ч���л�ся	���р�та,	
Ї�е	��	шлюб�	с�р�та...

Марія	 ��	ще	 біл�ші	 сл��з�...	 Г�ат���і	 тремтят�	 �ста,	 але	 стр�-
м�єт�ся.	Не	л�ч�т�	й�м�	ре��іт�,	і	�ес�ла	��тр�мат�ся.	Піс�я	�іб�	
�р�	 ���г�	 �а��м�с��	 зл�же�а.	 І	 маті�ка	 �е	 бач�т�,	 і	 бате��к�	 �е	
ч�є...	На	шлюб	���ря�жают�	ч�жі	лю����к�,	а	к���к�	ш��	г��т�,	
і	�р�жечк�	с�і��ают�…
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Уривок із повісті Г. квітки-основ’яненка «маруся»

На	 сам�г�	 ��л�-Петра,	 так	 ��же	 �ере�	 ��еч�р�м,	 ��бігла	 Настя	
��	хат�,	аж	за��халас�,	та	й	кр�ч�т�:

—	 На�ме,	На�ме!	Л�б���,	стар�ст�	й��т�.
—	 Д�	к�г�?
—	 Та	 ��	 �ас,	 ��	 �ас;	 �т	 ��же	 �	 ����рі.	Сі�ай	ш����ше	 �а	 ла���;	

а	т�,	Мар�сю,	біж�	х�тк�	�	кім�ат�	та	��б�райся.
Мар�ся,	як	тіл�к�	��ч�ла	�р�	стар�сті��,	 т�	щ�	б�л�	�	р�ках,	

�се	 ����скала	 і	 �естям�т�ся,	 щ�	 й	 р�б�т�;	 тіл�к�	 �����т�ся	 �а	
матір,	а	�ч�ці	як	жар,	так	і	г�рят�;	а	сама	б�ла	р�м’я�а,	а	т�	��-
чер����іла,	як	кал��а.	От	мат�	мерщій	�х��ла	��	�	кім�ат�	і	стала	
��	�б�рат�	�	�����	�лахт�	і	�се,	щ�	треба,	��-�і��чач�.

Зат�м	�с�	ст�к��л�	�і�	���ер’ю	�ал�цею	тр�чі.
На�м	х�тк�	��ста��	�����	с���т�,	�����й	��яс,	��ягаєт�ся,	�і��ері-

з�єт�ся,	а	сам	тр�с�т�ся,	�е�аче	з	�ереляк�,	і	каже	с�бі	��щечк�м:
—	 Г�с����	м�л�сер���й!	 �ай	м��й	 ��чечці	 ��бр�г�	 ч�л���іка;	

�е	за	м��	гріх�,	а	за	��	��бріст�	��шл�	�й	щастя.
От	��же	ст�к��л�	і	���р�ге,	теж	тр�чі,	�ал�цею.
На�м,	 ��ягш�с�	 з���сім,	 ізмі��	 із	 скатерті,	 щ�	 �а	 ст�лі,	 і,	 ��-

с�����ш�	 хліб,	щ�	 за��сег�а	 лежа��	 �а	 ст�лі,	 к	 ��к�ттю	 (а	 за	 т�м	
Настя	зас��іт�ла	с��ічечк�	�ере�	б�гам�),	сі��	�а	ла��к�	��	кі�ці	ст�ла	
й	��ж��аєт�ся.

Аж	�с�	ст�к	ч�л�	�і�	���ер�ма	і	��третє,	теж	тр�чі.
Т�г�і	На�м	�ерехрест���ся	і	каже	��	��х:
—	 К�л�	��брі	лю��	та	з	��бр�м	сл����м,	т�	�р�с�м�	��	г�с��-

��!	Насте!	і��	ж	сі�ай	і	т�.
От	 Настя,	 зат�м	 ���ра��ш�	Мар�сю,	 ���йшла	 і,	 �ерехрест���-

ш�с�	тр�чі,	сіла	біля	На�ма.
За	На�м����м	сл����м	����ійшл�	��	хат�	����є	стар�сті��,	лю��	х�-

р�ші,	 міща��,	 �	 с��іх	 ж��а�ах	 агл�ц�к��	 каламайк�,	 ��ясам�	
���і��еріз���а�і,	з	�ал�чкам�,	 і	�	старш�г�	стар�ст�	хліб	с��ят�й	
�	р�ках.	 За	 ��м�	 ����ійш���	Вас�л�...	 кр�й	Матір	Б�жа!	—	�і	ж�-
���й,	�і	мерт���й:	біл�й	як	сті�а.

Пр�ше�ш�	�	хат�,	стар�ст�	��м�л�л�с�	Б�г�	с��ят�м�	і	��кл�-
��л�с�	хазя���	і	хазяйці.

Зараз	 На�м	 (х�ч	 і	 з�а��	 �х	 ��же	 ��бре,	 а	 тіл�к�	 �ля	 зак���)	
��та:

—	 Щ�	���	за	лю��	й	��і�кіля,	і	за	ч�м	��ас	Б�г	�р��іс?
Старш�й	стар�ста	й	каже:
—	 Преж�е	�с��г�	����з���л�те	��ам	��кл���т�с�	і	��бр�м	сл�-

���м	�р�сл�ж�т�с�.	Не	��зг��шайтес�	���сл�хат�	�ас;	і	к�л�	б��е	
теє,	т�	м�	 і	��еє;	к�л�	ж	�аше	сл����	б��е	�е��ла�,	т�	м�	 і	�і�ем�	



30

�аза�.	А	щ�	м�	лю��	чес�і�	і	без	х����	�а�к�,	т�	�т	��ам	хліб	с��я-
т�й	�	р�к�.

На�м,	�зя��ш�	хліб,	��ціл���а��	і,	��л�ж���ш�	�а	стіл	край	с���-
г�	хліба,	каже:

—	 Хліб	 с��ят�й	 �р�ймаєм�,	 а	 ��ас	 ��сл�хаєм�.	 Сі�айте,	 ��брі	
лю��!	 Д�	 ч�г�	 ще	 �ій�ет�ся,	 а	 ���	 с����х	 �іг	 �е	 т�рб�йте,	 м�же,	
й	так	з�алека	йшл�.	А	з	як�г�	царст��а,	з	як�г�	г�с��арст��а?

Старш�й	стар�ста	і	каже:
—	 М�	 є	 лю��	�імец�кі�,	 а	 й�ем�	 з	 землі	 т�рец�к��.	М�	 с�бі	

л���ці,	 ��алі�	 м�л��ці.	Раз	 ��ма,	 �	 �ашій	 землі,	 ����ала	 ��р�-
ша...	Я	і	каж�	т���ар�ш�:	«Ч�г�	�ам	�����т�с�	�а	так�	шк���рю,	
х��ім	с�кат�	�сяк�г�	з��ірю»,—	і	�ішл�.	Їз��л�,	слі��л�	і	�іч�г�	
�е	 ��л�ч�л�.	Наз�стріч	 �ам	 якраз	 ��е	 �а	 ���р���м�	 к��ю	 �тсей	
к�яз�	 (а	 Вас�л�	 �ста��	 та	 й	 кла�яєт�ся,	 б�	 се	 �р�	 ���г�	 г����р�-
л�).	От	�ісля	з�стрічі	��і�	каже-г����р�т�	�ам	такі�	речі:	«Ей	���,	
л���ці,	 ��брі	 м�л��ці!	 �сл�жіт�	 ме�і	 сл�жб�,	 ��кажіте	 �р�жб�:	
�с�	якраз	���алас�	ме�і	л�с�ця	аб�	к���ця,	а	тр�х�	ч�	�е	крас-
�а	 �і���ця.	 Їст�-��т�	 �е	 жалаю,	 ��стат�	 ��	 жалаю.	 П�м�жіте,	
�іймайте;	 ч�г�	 ��ша	 зах�че,	 �с��г�	 ��і�	 ме�е	 бажайте.	 Десят�	
г�р�����	 ��ам	 �ам	 і	 ск�рт�	 хліба».	 От	 л���цям-м�л��цям	 т�г�	
і	треба.	Пішл�	м�	��	 слі�ам,	��	�сім	г�р��ам.	Перш	слі�	�іш���	
�	Німечч���,	а	�алі	�	Т�речч���;	х���м�,	ш�каєм�,	а	 ��	�е	�ій-
маєм�.	 Усі	 царст��а-г�с��арст��а	 �р�йшл�,	 а	 ��	 �е	 з�айшл�;	 �т	
і	кажем�	к�язю:	«Не	тіл�к�	 з��іра	��	��лі,	щ�	к���ця;	��ш�кає-
м�	�еі��е,	�ай�ет�ся	й	крас�ая	�і���ця».	Так	�аш	к�яз�	затя��с�,	
�р�	 с����й	 ��мці	 з�ста��с�.	 «Скіл�к�,—	каже-г����р�т�,—	��	 с��і-
т�	 �е	 �ж�жа��,	 �	 як�х	 царст��ах-г�с��арст��ах	 �е	 б���а��,	 а	 так��	
к���ці,	�іб�	крас���	�і���ці,	�е	����а��».	От	м�	�се	��	слі��	йшл�	
та	 ��	 се	 сел�	—	 як	 з���ет�ся,	 �е	 з�аєм�,—	 �р�йшл�.	 Т�т	 ���’ят�	
�ала	 ��р�ша,	 м�,	 л���ці-м�л��ці,	 �а��ай	 х���т�,	 �а��ай	 слі��т�;	
с��г���і	 ра��	 �стал�	 й	 зараз	 �а	 слі�	 �а�ал�.	 Піш���	 �аш	 з��ір	
та	 ��	 ��ас	 �	 ���ір	 і	 з	 ����ра	��	хат�;	 те�ер	жалаєм�	й�г�	�іймат�.	
Пе����,	��же	�аша	к���ця	—	�	��ас	�	хаті	крас�а	�і���ця.	Наш�м�	
сл����	кі�ец�,	а	���	зр�біте	�аш�м�	�іл�	��і�ец�.	Ві��айте	�аш�м�	
к�язю	 к���цю,	 ��аш�	 крас��ю	 �і���цю!	 Ч�	 ��і��асте,	 ч�	 �ехай	
�і�р�сте?

П�к�	 стар�ста	 це	 зак���е	 сл����	 каза��,	 Мар�ся	 �	 кім�аті	
�се	 ��кл���	 б�ла,	 щ�б	 бат�к�	 ��і��а��	 ��	 за	 Вас�ля,	 а	 ��і�,	 с��я-
ч�	 �а	 ла��ці,	 скріз�	 ���ері	 �����т�ся	 �а	 �е�	 та	 теж	 т�	 з��х�е,	 т�	
з	�ею	 �ерегля�ет�ся.	Як	же	 �се	 стар�ста	 р�зказа��	 і	 �р�йшл�ся	
бат�к���і	 ����іт�е	 сл����	 казат�,	 ����а	 так	 і	 �р��ала	 ��	 ���ерей,	
і	сл�ха.

От	На�м	�се,	�ас�����ш�с�,	сл�ха��;	��м���ча��,	а	�алі	і	каже:
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—	 Не	 ��мію	 я	 ��	 �р�кла��	 �	 сім	 �ілі	 сказат�...	 С�ас�бі	 ��ам	
за	��аш�	�рацю.	І�ете	���	з	�ал����	��р�г�,	т�,	м�же	б,	�����л�	��	
чарці?

Мар�ся,	як	се	��ч�ла,	та	��г�л�с;	Настя	аж	�б	��л�	р�кам�	���а-
р�ла	та	й	кр�к��ла:

—	 Ох	ме�і	л�х�!	А	ч�м�	ж	се	так?
А	Вас�л�	так	�б	землю	і	к�����ся,	та	аж	�р��і��з	�а��к�лішках	

��	На�м����х	�іг,	та	ціл�є	�х,	та	гірк�	�лаче	і	�р�с�т�:
—	 Б���те	ме�і	бате��к�м	рі��е��к�м!	Не	г��шайтес�	бі���м	

с�р�т�ю!..	 За	 щ�	 ��	 ме�е	 ��ш�	 ��і��імаєте?..	 Не	 м�ж�	 без	 ��аш��	
Мар�сі	ж�т�!	Б���	��ам	за	батрака	��іч��	сл�ж�т�...	Б���	�сяк�ю	
��аш�	���лю	с��л�ят�...	Щ�	х�тіт�,	те	й	р�біт�	з�	м��ю!	Дайте	с�-
р�т���чці	ще	�а	с��іті	�р�ж�т�!..

Т�т	 і	 Мар�ся,	 заб���ш�	щ�	 �й	 г�же	 і	 щ�	 �і,	 ���бігла	 теж	 с�бі	
і	���ала	 ��	 �іг	 �тце��с�к�х,	 і	 �р�с�т�,	 і	 �лаче,	 т�	 к��ет�ся	 ��	ма-
тері,	і	р�к�	�х	ціл�є,	і	�р�г����рює:

—	 Тат�чк�!	г�л�бч�к�,	с�к�л�к�,	лебе��к�!	Маті�к�	м�я	рі�-
�есе��ка!	 �ті��к�	 м�я,	 �ере�іл�чк�,	 г�л�б�чк�!	 Не	 ��г�бляйте	
с���г�	��тят�;	�айте	ме�і,	бі��е��кій,	ще	�а	с��іті	��ж�т�!	Не	р�з-
л�чайте	ме�е	 з	м��м	Вас�лечк�м.	Не	�ержіт�	ме�е	як	��чк�,	�е-
хай	я	б���	��ам	заміст�	�айм�чк�:	�сяк�	р�б�т�,	щ�	скажете,	б���	
р�б�т�	 і	 �е	 �х��.	Не	 �а��айте	ме�і	 �іяк��	 х���б���к�:	 б���	 сама	
�а	себе	зар�блят�,	б���	��ас	��гля�ат�	і	ша����ат�,	аж	��к�	ж���а.	
Х�ч	����	г���ч�к	�айте	ме�і	з	Вас�лечк�м	��ж�т�,	щ�б	і	я	з�ала,	
щ�	т�	за	ра�іст�	�а	с��іті!..

Отак	 і	Мар�ся,	 і	Вас�л�	 ����	�ере�	 ����м	�се	 �р�с�л�	 с����х	
стар�х,	та	так	жаліб��,	щ�	стар�ст�	�б����а	��ста��ал�	і,	з�ай,	��-
лам�	сл��з�	�т�рают�.	Далі	старш�й	стар�ста	�е	��тер�і��	 і	каже.

—	 Ох,	 �а����е	 с��ат���е!	Не	 слі�	ме�і,	 б���ш�	�	 с��м�	 ��аж��м�	
ч���,	л�ш�є	сл����	г����р�т�;	м�є	�іл�	таке:	 сказа��,	щ�	зак��	��е-
л�т�,	та	й	ж��	����іт�;	щ�	��ч�єш,	із	т�м	�аза�	і��.	Сказа��,	�ат�	
�ам	��	чарці,	так	��же	т�т	�іч�г�	��бр�г�	ж�ат�.

Уривок із п’єси т. Шевченка «назар стодоля»

Г а л я 	 (вбегает в восторге).	Пр��хал�,	�р��хал�!
Х � м а 	 (вздрогнув).	 Оце	 ж	 як	 т�	 ме�е	 злякала!	 Пі��	 �	 с���ю	

кім�ат�	та	�р�й�еш,	як	кл�к��.
Г а л я.	Ч�г�	�	кім�ат�?	Я	т�т	з�ста��с�,	�іхт�	�е	��бач�т�.
Х � м а.	Нез���чай��:	зак��	�е	��ел�т�.
Г а л я.	Н�,	так	я	�і��.	(Уходит.)

Х�ма	с	��аж��ст�ю	са��тся	за	ст�л.	За	���ер�ю	ст�чат	тр�	раза.	Вх��ят	
���а	с��ата	с	хлеб�м	�,	��зк�	кла�яяс�	х�зя���,	кла��т	хлеб	�а	ст�л.

С �� а т �.	Дай,	Б�же,	��ечір	��бр�й,	��ел�м�ж��й	�а�е!
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Х � м а.	Д�бр���ечір	і	��ам.	(Дает знак свату. Тот кланяется. 
Хома шепчет ему на ухо и потом продолжает.)	 Д�бр���ечір,	
лю��	��брі!	Пр�с�м�	сі�ат�;	б���те	г�стям�.	А	��і�кіля	се	��ас	Б�г	
�есе?	 Ч�	 з�алека,	 ч�	 збл�з�ка?	М�же,	 ���	 �х�т��к�	 які?	М�же,	
р�балк�	аб�,	м�же,	���л��і�	к�зак�?

С �� а т 	 (тихо	покашливает).	 І	р�балк�,	 і	���л��і�	к�зак�.	М�	
лю��	�імец�кі�,	 і�ем�	з	 землі	т�рец�к��.	Раз	��ма	�	�ашій	землі	
����ала	��р�ша.	Я	й	каж�	т���ар�ш�:	«Щ�	�ам	�����т�ся	�а	��г�-
��?	Х��ім	л�ше��	ш�кат�	з��ір���г�	слі��».	От	і	�ішл�.	Х���л�-
х���л�,	�іч�г�	�е	з�айшл�.	Аж	г�л�к	—	�аз�стріч	�ам	і�е	к�яз�,	
�і��іма	�г�р�	�лечі	 і	 г����р�т�	�ам	такі�	речі:	«Ей	���,	�х�т��к�,	
л���ці-м�л��ці!	Б���те	ласка��і,	��кажіте	�р�жб�.	Тра��лас�	ме�і	
к���ця	—	 крас�а	 �і���ця;	 �е	 �м,	 �е	 �’ю	 і	 �е	 с�лю	 ��і�	 т�г�	 час�,	
а	��се	��маю,	як	б�	��	��стат�.	П�м�жіт�	ме�і	��	�іймат�;	т��і	ч�г�	
��ша	 ��аша	 забажа,	 �се	 �р�сіте,	 �се	 �ам:	 х�ч	 �есят�	 г�р��і��,	 аб�	
тр��е��’ят�	кла�і��,	аб�	ч�г�	х�чете».	Н�,	�ам	т�г�	й	треба.	Пішл�	
м�	 ��	 слі�ам,	 ��	 ��сім	 г�р��ам,	 ��	 �сіх	 �сю�ах,	 й	 �	 Німечч���,	
і	�	Т�речч���;	��сі	царст��а	й	г�с��арст��а	�р�йшл�,	а	��се	к���ці	�е	
з�айшл�.	От	м�	й	кажем�	к�язю:	«Щ�	за	�����	та	з��ірюка?	Хіба	�е	
кращ��	�ема?	Х��ім	�р�г��	ш�кат�».	Так	�е	т�бі!	Наш	к�яз�	і	сл�-
хат�	�е	х�че.	 «Де	 ��же,—	каже,—	я	�е	 з’�з����,	 ��	 як�х	царст��ах,	
��	як�х	г�с��арст��ах	�е	б���а��,	а	так��	к���ці,	с�річ	крас���	�і���-
ці,	�е	����а��».	Пішл�	м�	���’ят�	��	слі��	і	якраз	�	се	сел�	зайшл�;	
як	й�г�	�раж�ят�,	�е	з�аєм�.	Т�т	���’ят�	����ала	��р�ша.	М�,	л���-
ці-м�л��ці,	 ��	 слі��т�,	 ��	х���т�;	 с��г���і	 ��ра�ці	 ��стал�	 і	 так�	
�а	 слі�	 �а�ал�.	Пе����,	щ�	 з��ір	 �аш	 �іш���	 �	 ���ір	 ��аш,	 а	з	����р�	
��	хат�	та	й	сі��	�	кім�ат�;	т�т	і	м�с�м�	�іймат�;	т�т	застряла	�аша	
к���ця,	��	��ашій	хаті	крас�ая	�і���ця.	Оце	ж	�аш�м�	сл����	кі�ец�,	
а	 ���	 �айте	 �іл�	 ��і�ец�.	 Пр�бі,	 ���айте	 �аш�м�	 к�язю	 к���цю,	
��аш�	крас��	 �і���цю.	Кажіт�	же	 �іл�м,	 ч�	 ���асте,	 ч�	�ехай	ще	
�і�р�сте?

Х � м а 	 (притворно с сердцем).	Щ�	 за	 �а�аст�	 така!	 Ві�кіля	
се	���	бі��	так�	�акл�каєте!	Галю!	ч�	ч�єш!	Галю!	П�рай	же,	б���	
ласка��а,	щ�	ме�і	р�б�т�	з	�ц�м�	л���цям�-м�л��цям�.

Галя	��ых���т	�а	сре����	с��етл�цы,	�ста�а��л���ается		
�,	сты�л����	��т�����	глаза,	�ереб�рает	�ал�цам�	�ере���к.

Бач�те	���,	л���ці-м�л��ці,	ч�г�	���	�ат���р�л�?	Ме�е,	стар�г�,	
з	��чк�ю	�р�ст���л�!..	Гай-гай!	Так	�с�	же	щ�	м�	зр�б�м�:	хліб	
с��ят�й	 �р�ймаєм�,	 ��бр�г�	 сл���а	 �е	 ц�раєм�ся,	 а	 за	 те,	 щ�б	
���	 �ас	 �е	 лякал�,	 б�цім	 м�	 �ере�ерж�єм�	 к���цю,	 аб�	 крас��	
�і���цю,	 ��ас	 ����’яжем�.	 Пр�йш���	 і	 �аш	 чере�	 ��	 ла��	 сл����	
�р�кла�ат�.	 Н�,	 г��і	 ж	 т�бі,	 ��чк�,	 ��с�����ш�с�	 ст�ят�;	 ч�	
�ема	��	тебе	ч�м	с�х	л���ці��-м�л��ці��	����’язат�?	Ч�єш-б�,	Галю?	
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А	 м�же,	 р�ш��кі��	 �ема?	 М�же,	 �іч�г�	 �е	 �р��бала?	 Не	 ��міла	
�ряст�,	�е	��міла	ш�т�	—	��’яж�	ж,	ч�м	з�аєш,—	х�ч	м�т�зк�м,	
к�л�	ще	й	��і�	є.

Галя	�х���т	��	с���ю	с��етл�ц�	�	�еме�ле���	���з��ращается,	�еся	
�а	серебря��м	блю�е	���а	��ыш�тые	��л�те�ца,	�	кла�ет	�а	хлеб,	

�р��есе��ый	с��атам�;	��т�м	���х���т	к	�тц�,	�	��зк�	кла�яется,	
�	цел�ет	р�к�;	��т�м	берет	блю��	с	��л�те�цам�	�	�����с�т	с��а-
там	—	с�ер��а	����м�,	��т�м	�р�г�м�.	С��аты,	��зя��ш�	��л�те�ца,	

кла�яются	Х�ме.

С �� а т.	С�ас�бі	ж	бат�к���і,	щ�	с���ю	��т���	ра��	б�����	 і	�ся-
к�м�	��бр�	�ч���.	С�ас�бі	й	 т�бі,	 �і��к�,	щ�	ра��	��ста��ала,	 т��к�	
�ряж�	�ряла,	�р��а�е	�р��бала.

Галя	берет	��л�те�ца	�	�ере��язы��ает	через	�леч�	����м�	
�	�р�г�м�,	��т�м	�тх���т	�	р�бк�	��гля�ы��ает	�а	���ер�.

Х � м а 	 (к Гале).	 Д�га�а��ся,	 ��га�а��ся!	 Т�	 х�чеш	 і	 к�язя	
з��’язат�.	Нехай	за��тра	�б�є	й�г�	з��’яжем�.	Бач,	маб�т�,	зляка��-
ся,	щ�	�е	��каза��ся.	Стр���ай,	���а�ешся,	�е	��течеш!

С �� а т.	Ві�	і	сам	�р�лет�т�,	як	зач�є,	щ�	так	��х��аляєтес�.
Х � м а.	 Н�,	 ��к�	 ��же	 ��лет�т�,	 �ам	 �іч�г�	 ж�ат�.	 Пр�с�м�	

сі�ат�.	Щ�	там	є,	���м�,	щ�	�а��т�,	���’єм�	та	��балакаєм�	�ещ�.	
А	т�м	час�м	т�,	Галю,	�е	г�ляй,	а	��	к�рці	ме��	�ал���ай	та	г�стям	
�і��ес�	хліба-с�лі,	�р�с�	з	�р���іт�м	і	з	ласк�ю.

С��аты	ч����	са�ятся	за	ст�л.	Галя	�р���мает	�т	�тца	чарк�		
�	фляг�	�	�����с�т	старшем�	с��ат�.	С��ат	�е	�р���мает.

С �� а т.	М�	 ��ам	 так��	 хале��	 �ат���р�л�,	щ�	 б��м�ся,	 щ�б	 ���	
�ас	�е	��тр��л�...	Пр�з���ляйтес�	самі!	(Кланяется.)

Галя,	��сматр���ая	�а	�тца	р�бк�	�	сты�л����,	�����с�т	к	г�бам	
	�	���ает	с��ат�.	

(Подняв	 чару.)	 Те�ера	 так!	 П�шл�	 ж,	 Б�же,	 �аш�м	 м�л�-
��м	щастя,	 і	багатст��а,	 і	��бр�г�	з��р���’я,	щ�б	 і	����кі��	же��т�,	
і	�ра����кі��	��ж�ат�...

Уривок з оповідання П. куліша «Гордовита пара»
…Не	з��аж���ся	�а�	с�т��к	і	стар�ст�	�р�с�лат�,	щ�б	�е	ске�-

к���ала	��р��л���а	К���ба�і���а.	К�л�	ж	ч�єм�	—	��	сел�	т�ркіт,	т�р-
кіт.	Сам	с�т��к	р����а��м	к�р�т�	��	����������	хат�.	З	��м	р���чі	
����аж�і	�	р����а�і.	К�зацт��а	к��а	к�м����к�м	—	��ш��	й	г�ч��	
за��іта��	�а�	с�т��к	��	К���ба��х�.

VI
Т�т	же	м�,	каже	баб�ся,	�����єм�с�	т�м�	���з��,	а	т�т	�і��чата	

як	г�к��т�	��	сел�:

Ішл�	�р�жечк�	�	тр�	ря��чк�,		
Ор���чка	та	й	���ере��!..
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Ді���ч-��ечір	 зб�рає	��же	Ор��а	Л�б��і���а:	х�стк�	���а��ала	за	
Пр�х�ра	Оса�ле�ка.	Так	�т	щ�	�����	єст�	—	т�й	с�т��ц�к�й	���з�:	
се	ж	�аша	краля	х�че	��есілля	��есіллям	зал�м�т�,	місяця	с��цем	
загас�т�!	Так	і	єст�!	Мар�ся,	м���	з�ря	крас�а,	т�	��	����,	т�	��	�р�г�	
хат�	��	с���г�	р���,	��	бл�з�к�х	с�сі�	і	�р�ятелі��	—	�а	�і���ч-��ечір	
�р�ж�к	зб�рат�.	Вся	��	з�л�ті,	��	ш���ках.	Там	���а	�лахта	�а����е	
�ер�	—	�ар	����х	���лі��	ч�мац�к�х	ст�яла,	а	к�ралям	і	ці��	�ема.	
А	с�к�я	ж	т�	з	з�л�т�м�	�сам�!	Вже	с�ра���і	так	б�л�	як	с�і��ают�:

Ішла	�і��ч��а	через	бір,		
А	�а	�й	с�к�я	��	��ісім	�іл		
Як	стала	с�к�я	сіят�,		
Стала	�ібр���а	�алат�.

Нар��	так	і	��р�����	��	К���ба��ш����	хат�.

VII
Щ�	ж	т�	за	��есілля	ск��л�с�,	т�	й	сказат�	�е	м�ж�а!	Уся	с�т�я	

г�ляла	 тр�	 ��і	 і	 тр�	 ��чі;	 сам�х	 ��р�хі��	 ���і	 мірк�	 ���стрелял�.	
Гармат�	��	����������	хат�	���р����з�л�.	Р���чі	м�л����	 з	 гармат	
�	���р�тях	стрілял�,	а	к�зацт���	з����	з	гарматам�	та	з	сам��алам�	
м�л����	��б���ал�.	С�т��к	��ерх�,	с����й	як	г�л�б,	�	з�л�т�м�	ж�-
�а�і,	��	с�б�л����ій	ша�ці	з	�ксам�т��м	зеле��м	��ерх�м,	а	кі��	�і�	
��м	сір�й,	як	рябец�,	кі��	т�рец�к�й,—	так�й	кі��,	щ�	й	стар�й	
�а	й�м�	м�л���м	з�аєт�ся.	Так	через	гармат�	й	�ереск�ч���.

А	 як	 ��	 ��і�ця	 �хал�,	 т�	—	 Г�с���е	 мій!	—	 ��іс�мер�к	 ���лі��	
з	Піжм�р�к	 �р�г�ал�,	 так�х,	щ�	 к�ж�а	 �ара	 �езч�сле��і	 гр�ші	
к�шт�є.	С�т��к	 �	 ч�мацт��і	 к�ха��ся.	 Та	ще	 �р���езл�	 як�г�с�	 �і-
мец�к�г�	 ���за,	 ����желез��г�,	щ�	й	 �	 ����рі	 �е	 зміст�т�ся,	 та	 т�г�	
���за	 сам�м�	 к���якам�	 й	 ���слал�,	 аж	 ��	 люш�ях,	 ��	 к�лесах	
телі�аєт�ся,	�а	��ійя	к���як	лягає,	а	���лам	р�г�	як	те	��іл�це,	чер-
�����м�	та	блак�т��м�	ш�р�че���м�	стрічкам�	�����л�,	��і�к�	з	��-
б����г�	л�ст�	та	з	з�л�т�х	г���з��кі��	�а	ш��	���лам	����ішал�.	Т�	б�л�	
��ш�і	���л�,	щ�	р�г�	аж	��	землі	з���сают�,	а	т�	—	�аче	����і	с�і	т�бі	
������ж�єт�ся.	К�яз�	 із	м�л���ю	к�яг��ею	 с��ят�	 ���с�к�	 �а	 т�м�	
���зі,	а	�а��кр�г�	с��ах�,	�р�жк�,	с��іт�лка	з	мечем	і	м�з�5к�;	к�зац-
т���	��ерх�,	і	с�ере��,	і	зза��.	Пр�стягся	���з�	��	сам��	церк���.

Уривок з оповідання марка Вовчка «сон»

—	 Б���т�	�ас	с��атат�,—	каже,—	і	���с��атают�	як	��т�	�а��т�!	
А	��те,	�і��чата,	з��ел�чайм�	Д�мах�!

Та	й	��чала:
Сіяла	зір���ка,	сіяла:	
«З	к�м	т�,	Д�масю,	ст�яла?»	
«З	т�б�ю,	Да��лк�,	з	т�б�ю	
Пі�	зеле��ю	��ерб�ю;	
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З	т�б�ю,	ч�маче,	Да��л�цем,	
Пі�	���ш���а��м	р�ка��цем».

—	 Да	скаж�	ж,	М�тре-сер�е��к�,	як	се	т�	��се	те	з�аєш?	Хт�	
т�бі	каза��?

—	 П�с�лала	я	с�р�к�-біл�б�к�,	а	����а	ме�і	�р��есла	���і	��істі	
�і�	�ра���м	кр�л�цем:	����	�р�	Да��ла,	а	�р�г�	�р�	К�р�ла.

Та	 так	 смішкам�	та	жартам�	й	��м����лас�,	 а	�ра����	�е	 ска-
зала.

V
На�х���т�	 �сі��.	 О�р�б�л�с�	 �	 ��лі;	 с�ра���л�	 �бж��к�.	 П�	

���л�цях	��чал�	с��ат�	��х��жат�:	тіл�к�	й	ч�єш,	як	�і��чата	х��а-
лят�ся:

—	 А	я	за	с���г�	М�хайл�ка	зар�че�а!
—	 А	ме�е	бат�к�	��благ�сл������	за	Па��л�ся!
См�т��	 ме�і	 та	 с�м��	 ме�і,	 м���	 я	 ��	 ч�р��	 хмар�	 ����ійшла.	

Тіл�к�	 й	 ра��сті,	 як	 стрі��с�	 із	М�трею,	 �аг����рюся.	 Як	 �же	 ��	
�р�с�ла:

—	 Скаж�	ме�і,	люб�чк�,	ч�	�ра���а	т�м�,	щ�	т�	г����р�ла,	ч�	
т�	жарт�	т����?	Хт�	т�бі	каза��,	щ�	б���т�	с��атат�?

—	 А	 хіба	 я	 �е	 казала,	 к�г�	 ��с�лала?	 с�р�к�-біл�б�к�...—	
Та	 й	 ��ч�е	 рег�тат�с�.—	 От,	 серце,	 я	 тебе	 ��ра�ж�	 х�р�ш�ю	
ра��ю:	 ч�г�	 �е	 треба	 —	 �е	 ��тай.	 П�мірк�йм�	 л�ш,	 як	 т�	 м�	
з	 т�б�ю	 ��	ч�ж�	 ст�р���	 ���ам�с�,	 �а	 ��між	 ч�жі	 лю��.	 Яка-т�	
�аша	 ��ля	 ���аст�ся!	 К�л�	 б,	 Г�с����,	 щас�а!	 П��р��ж�жаєм�	
��	 с����х	 бат�кі��,	 ��	 матір�к	 �	 г�сті.	Щ�	 я	 �р����	 ��ш��	 та	
крас��,	 а	 т�	ще	 краще;	 с����ю	�ар����цею	 (б�	 там	 �се	 с���і	 ���л�	
��	 Маз����щі),	 �	 �амітках	 ��м����х,	 із	 люб�м	 ч�л���ік�м.	 Нехай	
�аш�м	���р�гам	тяжк�!

Та,	б�л�,	як	��ч�е,	як	��ч�е	���га����ат�,	я	й	засл�хаюс�.
Як�с�	��ря�к�ю	��	с���єм�	са�к�,	біж�т�	ме�ша	сестра:
—	 Д�масю!	Д�масю!	с��ат�	й��т�!	Уже	бл�зе��к�!
Ох	ме�і	л�шечк�!	П�бігла	��	хат�,	�	сі�ях	с����лас�.	Ч�ю	—	

з	бат�к�м	 �ерег����рюют�ся,	 щ�	 �р�йшл�	 ��	 ��аш��	 м�л�сті	 ��	
�а�а	 Іг�ата.	В�йш���	бат�к�	���ері	��ч��ят�,	я	й�м�	��	��г�,	кла-
�яюс�	та	�лач�:

—	 Тат���к�	рі��есе��к�й,	�е	т��іт�	с���є�	��т���!
—	 А	 як�й	 ��раж�й	 с��	 тебе	 х�че	 т���т�!	—	 каже	 бат�к�.—	

Г��і	ж	б�,	г��і,	�е	�лач!
—	 Хіба	 м�	 б��ем�	 тебе	 с�л���ат�,	 ���ю?	—	 каж�т�	 мат�.—	

Ч�г�	�лакат�?
Я	ра�есе��ка,	так	�як�ю	�м:
—	 С�ас�бі,	мам�,	щ�	���	ме�е	жал�єте,	щ�	за	�елюба	�е	���аєте!
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Бат�к�,	��част���а��ш�	т�х	с��аті��,	���як���ал�	за	ласк�.
—	 А	 ��т��а	 �аша,—	 каже,—	ще	 м�л��е��ка,	 �ехай	 м�	ще	

самі	��	��к�хаєм�	та	�а��ч�м�	�а	р�з�м	��бр�й.
—	 Оце,	���ю,—	каж�т�	мат�,	як	�же	�р���ел�	стар�сті��,—	се	

т��ій	місяц�,	щ�	за	хмар�	зайш���.

VI
Як	зб�лас�	с��г�	л�ха,	ме�і	�е�аче	й	��еселіше	тр�шк�	стал�;	

��ж��аю	 Да��ла	 з	 Кр�м�...	 як-т�	 ��і�	 ��ер�ет�ся,	 як-т�	 ��бач�	
й�г�!	а	з��маю,	щ�,	м�же,	яка	�р�г��а	й�м�	��	��р�зі	сталас�,	т�	
й	серце	м�є	 ��х�л��е.	 В�й��	 с�бі,	 ся��	 �е	 ��	 са�к�	 та	 як	 за��ма-
юс�,	 т�	��мка	��мк�	 с�ережає;	р�б�т�	щ�	—	�іяк��	 �х�т�	�ема.	
Так	і	маюс�	ціл�й	�е��.

О���г�	 ра�к�	 так-т�	 ме�і	 ��ажк�	 б�л�!	 К�л�	 ч�ю	—	 кл�ч�т�	
мат�:

—	 Д�масю!	і��	л�ш	��	хат�:	Г�с����	х�р�ш�х	г�стей	�асла��.
—	 Як�х,	мам�?	—	��таю,	а	сама	так	і	тр�ш�с�.
—	 О�	�а�а	К�р�ія	Д��ч�ка:	с��атає	тебе	за	с���г�	с��а,	Да��ла.
Б�же	ж	мій	м�л�й!	Я	й	�е	�ам’ятаю,	як	мат�	����ел�	ме�е	��	ха-

т�,	як	��благ�сл����л�!	П��а��ал�	р�ш��к�	(я	����есла	щ��айкра-
щ�й,	���ш���а��й),	та	й	зар�ч�л�	�ас.

Старі	ж	ра�ят�ся	 з	 с��атам�,	 а	Да��л�	 сх�л���ся	��	ме�е	 бл�-
зе��к�.

—	 Ді��ч���	м�я!	—	каже.—	Ч�	люб�ш	т�	ме�е	так,	як	я	тебе,	
��же?

Я	м���ч�...	а	так	�же	люб�	ме�і	й�г�	сл�хат�!	Щ���еч�ра,	б�л�,	
�р�й�е	��	ме�е	��	са��к,	та	й	�іч	ме�і	з	��м	�е	зм�г�ет�ся.

А	мат�	каж�т�:
—	 От	т�бі,	���ю,	й	т�й	місяц�,	щ�	т�бі	�а	р�к�	ск�т���ся!

Урок № 5

Тема. Укра��с�кі	�ар���і	бала��.
Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	із	темат�к�ю,	зміст�м	та	х�-

��ж�ім�	�с�бл����стям�	�кра��с�к�х	�ар����х	
бала�;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я	
ц�х	т���рі��,	�х���г�	а�аліз�,	���сл���ле��я	��лас-
���	 ��мк�	 �р�	 ��х	 та	 �р�блем�,	 ��	 ��х	 ��р�-
ше�і;	���х������ат�	��ч�ття	�атрі�т�зм�,	����аг�	
��	іст�р�ч��г�	м���л�г�	�аш�г�	�ар���.

обладнання: збірк�	�ар����х	бала�,	ілюстраці�	��	��х.
Теорія літератури: бала�а,	��	різ�������.
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Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Виразне читання весільних пісень, їх аналіз, висловлення вра-
жень.

2. робота над усним твором «Весільні традиції минулого в сучас-
них обрядах одруження батьків, рідних, знайомих».

3. колективна робота.

(Уч�і	���з�ачают�	з�аче��я	с�м���лі��,	які	є	�	��есіл���х	�іс�ях,	
скла�ают�	табл�цю.)

символи Значення

ял��а,	с�с�а з��р���’я,	����г�ліття,	��іч�а	м�л��іст�

кал��а краса

бар��і��к с�ла,	з�р���’я	

гіл�це	(гіллячк�) м�л��іст�,	краса

р�жа	(мал���а) м�л��іст�,	краса

��ас�л��к безсмертя,	����г�ліття

��і��ч�к �і���чіст�,	ц��тл���іст�

к�са �і���чіст�

к��ітка �і��ч��а

II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
У	ж�тті	 �аш�г�	 �ар���	 б�л�	 багат�	 гар��г�,	 ��есел�г�,	 а	ще	

біл�ше	гер��ч��г�	та	трагіч��г�,	����’яза��г�	із	зах�ст�м	��і�	���-
р�гі��,	 ж�рст�к�сті,	 �ес�ра��е�л����сті,	 б�р�т�б�ю	 із	 с�ціал���ю	
�ері���істю.	 Найбіл�ше	 це	 ��і��бражают�	 �ар���і	 бала��	—	 �е-
��ел�кі	 лір�-е�іч�і	 т���р�	 казк����-фа�таст�ч��г�,	 леге��ар��-
іст�р�ч��г�	 аб�	 гер��ч��г�	 зміст�	 з	 �рамат�ч��	 �а�р�же��м	
сюжет�м.	Саме	�р�	��х,	а	 так�ж	�р�	те,	щ�	трагіч�е	 і	 ��т�міс-
т�ч�е	част�	 ��	ж�тті	 з�ах��ят�ся	��ря�,	м�	 б��ем�	 г����р�т�	�а	
с��г���іш���м�	�р�ці.

III. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».
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іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Словникова робота
(Уч�і	р�блят�	за��с	���з�аче��я	балади	��	літерат�р�з�а��ч�х	

сл�����чкі��.)

2. Слово вчителя.

Бала��	б���ают�	леге��ар�і,	іст�р�ч�і,	сімей�і,	люб����і	т�щ�.	
Бала�і	 ��ласт���і	 �е��ел�ка	 кіл�кіст�	 �ерс��ажі��,	 �і�кресле�а	
�загал��е�іст�,	 ��і�с�т�іст�	 �еталізаці�,	 ст�сліст�	 �	 ���кла�і	 ма-
теріал�.	 Г�стр�та,	 час�м	 трагіч�іст�	 сюжет�	 ��є���єт�ся	 ��	 �ій	
з	яскра���-лір�ч��м	 забар��ле��ям	 р�з����і�і.	«Бала��і	 �іс�і	 �а-
лежат�	 ��	 ці���х	 з��б�ткі��	 ��х������	 к�л�т�р�	 �аш�г�	 �ар���.	
…Захі���є��р��ейс�кі	 ��че�і	 ще	 ��	 XIX	 ст�літті	 зарах������ал�	 (�х)	
��	 ч�сла	 �айкращ�х	 бала�	 с��іт�.	 …Нар��	 з�мі��	 �	 ��ет�ч��м�	
сл���і	 ���раз�т�	 �айакт�ал��іші	 �р�блем�	 іст�р�ч��г�	 р�з���тк�	
і	р�зкр�т�	��лю	�с�б�,	крас�	��	��ші	і	серця»,—	��са��	�р�	бала��	
��слі���к	ф�л�кл�р�	Г.	Н���га.

3. Виразне читання народної балади «Бондарівна».

4. Словникова робота.
Пава	—	�ташка;
жовніри	—	с�л�ат�	��	А��стр�-Уг�рс�кій	ім�ері�;
волиш	—	х�чеш;
таляри	—	гр�ші.

5. Евристична бесіда.
—	 Д�	 як�г�	 різ�������	 бала�	 �алеж�т�	 т��ір	 «Б���арі���а»?	

(Люб�����х,	сімей��х.)
—	 Ч�м�	 Б���арі���а	 �а��іт�	 �і�	 загр�з�ю	 смерті	 �е	 зах�тіла	

ж�т�	з	�а��м?	(В��а	б�ла	г�р��ю	—	�е	м�гла	з	�елюб�м	ж�т�.)
—	 Пр�	щ�	с��і�ч�т�	бала�а?	(Пр�	с��а���лю	й	ж�рст�кіст�	�а�і��,	

гі��іст�	�і��ч���.)

6. Виразне читання балади «ой летіла стріла».

7. Евристична бесіда.
—	 З	к�м	ас�ціюют�ся	жі�к�,	які	люб�л�	���������г�	с��а?	(Із	

з�з�лям�.)
—	 У	ч�м�	с�т�	бала��,	щ�	����а	ст��ер�ж�є?	(Найміц�іша	лю-

б���	—	матер��с�ка.)
—	 Д�	 як�г�	 різ�������	 бала�	 �алеж�т�	 цей	 т��ір?	 (Д�	 сімей-

��х.)
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8. Виразне читання балади «ой на горі вогонь горить».

9. Евристична бесіда.
—	 Яке	с�рям���а��я	має	ця	бала�а?	(Гер��ч�е.)
—	 К�г�	����а	�сла��лює?	(М�ж�іх	зах�с��кі��	��ітч�з��,	які	за	

�е�	заг���л�.)
—	 Як�й	 яскра���й	 х���ж�ій	 засіб	 ���к�р�ста��	 ��	 кі�ці	 бала-

��?	(Метаф�р�.)

10. Виразне читання балади «козака несуть».

11. Евристична бесіда.
—	 Д�	 як�г�	 різ�������	 бала�	 ���	 б	 ��і��есл�	 цей	 т��ір?	 (Д�	 ге-

р��ч��г�,	люб�����г�.)
—	 Як�й	�астрій	має	бала�а?	(С�м��й,	трагіч��й.)
—	 У	ч�м�	��лягає	к��флікт	т���р�?	(У	т�м�,	щ�	лю����	—	к�-

зака	—	��же	�е	����ер�еш.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

1)	З�ай�іт�	с�іл��е	і	��і�мі��е	��	бала�ах	та	лір�ч��х	�іс�ях.

Х
�
�
�ж

�
і	
	

за
с�
б�

народні 
пісні

лір�зм
безсю-
жет�іст�
мел��ій-
�іст�

Балади
�рамат�зм
сюжет
�іал�г�

�)	П�є��айте	 х���ж�і	 зас�б�,	 ��ж�ті	 ��	 бала�ах,	 з	 �х�ім�	 �аз��а-
м�.

Як	с���а	г�л�бка ����т�р�

В	ч�стім	��лі е�ітет

А	за	��м,	а	за	��м ���г�к

Р�че��к� ��стій��й	е�ітет

М�ле��ка метаф�ра

К��ю зме�ше��-�естл���і	сл���а

Взя��	с�бі	�а�я��чк�,	��	ч�стім	��лі	
земля��чк�

��рі���я��я

Ой з��ерта��я	
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Бала��	�ля	ме�е…»
«Я	��і�кр���	(��і�кр�ла)	�ля	себе…»
«Ме�і	за�ам’ятал�ся,	як…»

VII. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	���раз��	ч�тат�,	а�аліз���ат�	бала��,	���сл���лю��ат�	
��лас��	��мк�	�р�	��х.





41

даВня Українська літератУра

Урок № 6

Тема. Укра��с�ка	сере������іч�а	літерат�ра	XI–XV	ст.	
(Огля�).

Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 з	 �кра��с�к�ю	 сере������іч-
��ю	літерат�р�ю,	��	жа�рам�,	темат�к�ю,	і�ей-
��-х���ж�ім�	 �с�бл����стям�	 та	 з�аче��ям;	
р�з�����ат�	�а���чк�	 с�р�йма��я	 і�ф�рмаці�	 �а	
сл�х,	 сам�стій���	 р�б�т�,	 а�аліз�	 та	 �загал�-
�е��я;	���х������ат�	����аг�	��	��х�����х	�а�ба��	
�ар���.

обладнання: ілюстрат����і	 матеріал�	 ��	 тем�,	 зразк�	 �а��-
����	��сем��сті,	�а���іх	к��г.

Теорія літератури: ��сем�і	 �ам’ятк�,	 �ерекла��	 й	 �р�гі�ал��а	
літерат�ра,	літ���с�,	церк����а	літерат�ра.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Виразне читання й аналіз українських народних балад.

2. Евристична бесіда.

—	 У	ч�м�	��лягає	с�ец�фіч�іст�	закі�че��	бала�?	(В���	�ещ�	
�ес���і��а�і.)

—	 Які	�с�бл����сті	сюжет�	бала�?	(Драмат�ч�а	�а�р�же�іст�,	
трагіч��й	кі�ец�,	гі�ерб�лізація.)

—	 Щ�	 є	 реал���м,	 а	 щ�	 фа�таст�ч��м	 �	 �р�ч�та��х	 бала-
�ах?

реальне Фантастичне

—	к�зак�	г���л�	�а	��ій�і,	а	�х�і	
рі��і,	к�ха�і	страж�ал�;
—	 �а��	с�л�ю	��б���ал�ся	�і��чат,	
які	�м	с����бал�ся;	��і�к��ал�ся	
гр�ш�ма	за	зл�ч��	та	і�.

—	�лач	к�зац�к�г�	к��я	і	й�г�	
р�зм���а;
—	 «летіла	стріла	аж	з-за	с����г�	
м�ря»;
—	 рі��і	к�зака	�ерет���р�л�ся	�а	
з�з�л�	і	р�зм���ляют�	та	і�.
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II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.

Ві��м�й	��с�ме���к,	акт�����й	��слі���к	�а������	літерат�р�	
В.	Ше��ч�к	��са��:	«…Нам,	м�тцям	с�час��м,	м�тцям	із	��ел�к�г�,	
ш�мл����г�,	 ������г�	 маш��	 та	 ��л�с�юч�г�	 р�тм�	 міста,	 треба	
за��ж��	мат�	 місце,	 �е	 б	 м�	 ��з�чал�	 те�л�	 �ля	 себе,	 �е	 �щерб-
лююч�	�аш�г�	��бр��а��ця.	Так�м�	��бр��а��цям�	і	є	�����,	ті,	щ�	
б�л�	 ��	�ас,	 ��ел�кі,	 тала�����ті	 ч�	й	 �р�г�ря��і	—	��сі	 �����	�ам	
��тріб�і	�	�аш�м�	к��а�л����м�	с��г��е��і…».

Літерат�ра	�а������	��ажл���а	�ля	�ас	�е	л�ше	як	�ере�іст�рія	
літерат�р��г�	 �р�цес�,	 а	 і	 як	 сам�стій�е	 х���ж�є	 я���ще,	 щ�	
з�ай�м�т�	із	�ез���ч��м�	ф�рмам�	х���ж���г�	м�сле��я,	�����-
ба��ям�,	 мріям�	 та	 с���і��а��ям�	 �аш�х	 �ре�кі��,	 збагач�є	 �ас	
��х�����,	 р�б�т�	 ч�тл����м�	 та	 ���аж�іш�м�	 ��	 скарбі��	 лю�с�к��	
м��р�сті.

З	літерат�р�	К����с�к��	Р�сі	XI—XV	ст�літ�	��	�ас	�ійшла	л�ше	
��	 �ез�ач�а	 част��а.	 «А	 ��тім,—	 ��са��	 ака�емік	 О.	Білец�к�й,—	
і	те,	щ�	��ціліл�,	с��і�ч�т�	�р�	��ел�к�	к�л�т�р��	с�р�й�ятл���іст�	
і	тала�����тіст�	схі���х	сл���’я�,	��і�з�ачаєт�ся	гл�б�к�м	і�ей��м	
зміст�м	 і	 має	 ��ел�ке	 �із�а��ал��е	 з�аче��я».	 Ос�	 саме	 т�м�	 м�	
б��ем�	біл�ш	�етал���	з�ай�м�т�с�	із	�а�����ю	�кра��с�к�ю	літе-
рат�р�ю.

III. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

В���шіт�	 �	 це�трі	 тр�к�т��кі��	 ���яття,	 яке	 ����’яз�є	 тр�	
і�ші.

	 Р�с�	 Віза�тія

?

��88	р.

 Відповідь:	хр�ст�я�ст���.
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	 Яр�сла��	
К��г�	 М��р�й

?

1037	р.

	 	Відповідь:	 зас����а�а	 �ерша	
біблі�тека	��	К����с�кій	Р�сі.

	 К�яз�	 П�л���ці
	 Іг�р

?

1185	р.

  Відповідь:	 «Сл����	 �р�	 ��хі�	
Іг�рі��».

2. Міні-лекція вчителя.
(Уч�і	за��с�ют�	�	з�ш�т�	�ла�-тез�.)
Наші	 �а���і	 �ре�к�	 схі��і	 сл���’я��,	 ще	 ��	 X	 ст�ліття	 �.	 е.	

мал�	с���ю	��сем�іст�,	багаті	ф�л�кл�р�і	тра��ці�.	З	�р�й�яттям	
хр�ст�я�ст��а	��ж��а�����ся	р�з���т�к	к�л�т�р�.	К�язі	В�л���м�р,	
Яр�сла��	М��р�й	��і�кр���ал�	�ерші	шк�л�	�ля	�ітей,	біблі�тек�,	
�	 м��аст�рях	 �ере��с���ал�ся,	 �ерекла�ал�ся	 к��г�,	 ст���рю��а-
л�ся	літ���с�.

Перші	 к��г�,	 ��са�і	 ��і�	 р�к�	 �а	 �ергаме�ті	 (с�еціал���	
�бр�бле�ій	шкірі	телят�	ч�	яг�ят�),—	б�л�	церк�����сл�ж�тел�-
с�кі.	Це	Є��а�геліє	 і	Псалт�р.	Найстаріша	к��га,	щ�	�ійшла	��	
�ас	—	«Остр�м�р���е	Є��а�геліє»	(1056–1057	рр.)	К�ж�а	��	б�к��а	
ретел���	 �крем�	 ���мал�������алася,	 �ерша	 літера	 �р�краша-
лася	 �р�аме�т�м,	 б�ла	 ��ел�ка	 та	 яскра��а.	 Таке	 ��с�м�	 �аз�-
��ал�ся	 �ста���м.	 Через	 ч�т�р�	 ст�ліття	 �ерейшл�	 �а	 �і���ста��,	
зг���м	—	 �а	 ск�р���с,	 як�й	 �же	 �ага����а��	 с�час�е	 ��с�м�.	
З���чай��,	 такі	 к��г�	 б�л�	 ��же	 к�шт�����м�,	 б�к��ал���	 �а	
��аг�	 з�л�та,	 к�яз�	міг	 ��і��ат�	 за	 ����	 з	 ��х	 кіл�ка	 сіл.	 К��г�	
�а��іт�	�р�к������ал�	ла�цюг�м	��	м��аст�рс�к��	сті��.	Ч�та��ю	
�а�а��ал�	 �с�бл����г�	 з�аче��я.	 «Вел�ка	 б���ає	 к�р�ст�	 ��і�	 �а��-
ча��я	 к��ж��г�..,—	 ��шет�ся	 ��	 ���ій	 �а�����р�с�кій	 к��зі,—	
м��ріст�	 з�ах���м�	 і	 ��мірк���а�іст�	 ��і�	 сл���ес	 к��ж��х,	 б�	
�����	 є	 рік�,	 щ�	 �а��юют�	 ��сес��іт,	 �����	 �жерела	 м��р�сті.	Не-
змір�а	 гл�б��а	 ��	 к��гах».	 Час�	 К����с�к��	 Р�сі	—	 це	 к��іт�ча	
��ба	 ��	 іст�рі�	 схі���х	 сл���’я�.	Б�л�	ш�р�к�	 р�з�����ті	 бл�з�к�	
60	����і��	 ремесел,	 і	 ��	 Захі��ій	 Є��р��і	 ���с�к�	 ці����ал�ся	 р�с�-
кі	 з�л�ті	 �р�крас�,	 збр�я,	 г��чар�і	 ���р�б�	 т�щ�.	 Ос�бл����х	



44

�с�іхі��	 �	 К�є��і	 та	 і�ш�х	 містах	 �а	 Р�сі	 ��сягл�	 �ере��’я�а,	
а	��тім	 кам’я�а	 архітект�ра,	 ж������с	 і	 �ек�рат����е	 м�стец-
т���.	 С��і�че��ям	ц��г�	 є	 С�фія	К����с�ка,	 яка	 �ере��ерш�ла	 с��ій	
��зірец�	 —	 С�фію	 К��ста�т�����л�с�к�,	 Десят���а	 церк��а,	
М�хайлі��с�к�й	 с�б�р,	 З�л�ті	 ���р�та	 та	 і�.	 Пр�	 С�фі���с�к�й	
с�б�р	 м�тр���л�т	 Іларі��	 ��са��:	 «Церк��а	 ч�����а	 і	 сла���т�ся	
��	 	�сіх	 �а��к�л�ш�іх	 кра��ах,	 ���іб���	 �емає	 �а	 ��сій	 �і����чі	
зем�ій	��і�	Сх���	��	Зах���».

Літерат�р�з�а��ці	����іляют�	тр�	яскра���х	�ері���	��	р�з���тк�	
�а�����г�	�кра��с�к�г�	��с�ме�ст��а:

1)	 ��ба	 м���ме�тал���г�	 ст�лю	 (X–XI	 ст.),	 �ля	 як�г�	 ха-
рактер�і	 масштаб�іст�,	 ��ел�ч�іст�,	 і�ей��й	 �аф�с.	 У	 цю	
��б�	 з’я���л�ся	 к��г�:	 «Остр�м�р���е	 Є��а�геліє»,	 літ�-
��с	«П���іст�	м���л�х	літ»	 (леге���,	��ста���і	�����і�а��я),	
«Сл����	�р�	Зак��	і	Благ��ат�»	Іларі��а;

�)	 ��ба	 �р�аме�тал���г�	 ст�лю	 (кі�ец�	 XI–XIII	 ст.),	 �ля	
як�г�	 характер�і	 р�тміч�іст�	 ���ря�к���а��я	х���ж���г�	
текст�,	 щ�	 �ага��є	 ��ізер���к,	 і	 ���т��че�іст�	 х���ж�іх	
зас�бі��	—	 �р�крас;	 �р�кла��м	 ц��г�	 ст�лю	 м�ж�т�	 б�т�	
«Сл����	 �р�	 ��хі�	 Іг�рі��»,	 «П���ча��я	 �ітям»	 В�л���м�ра	
М���маха,	«Гал�ц�к�-В�л��с�к�й	літ���с»;

3)	 ��ба	�і�с�мкі��	 (XIV–XV	ст.)	—	�ре�теча	Перш�г�	�кра��-
с�к�г�	Ві�р��же��я,	бар�к�;	характер�е	зміша��я	ст�лі��.	
У	 цей	 час	 �ере��с�ют�ся	 старі	 к��г�,	 �кла�ают�ся	 «з���-
��»	 («Літ���с	 Р�с�к�й»,	 Ла��ре�ті���с�к�й	 з��і�	 (с��с�к)).	
Різ�і	літ���с�	з�����л�ся	��	����	за	хр���л�гіч��м	�р��ц�-
��м,	як,	�а�р�кла�,	«К�є���-Печерс�к�й	�атер�к».

Вел�ке	 з�аче��я	 �ля	 р�з���тк�	 �а�����р�с�к�г�	 ��с�ме�ст��а	
мала	 �ерекла��а	 літерат�ра.	 Але	 �а�����р�с�кі	 ��че�і	 �е	 �р�ст�	
�ерекла�ал�	 к��г�	 з	 грец�к��	 ч�	 б�лгарс�к��	 м���,	 а	 �раг��л�	
	�см�сл�т�	�х	зміст,	�ат�	��лас�е	р�з�мі��я	та	�ці�к�.

Перш�м�	��чал�	�ерекла�ат�	�а	Р�сі	�кремі	част���	Біблі�,	
�р���к�	 зі	 Стар�г�	 і	 Н����г�	 За����іті��.	 Ос�бл����ю	 ����ляр�істю	
к�р�ст���ал�ся	 �р�р�чі	 к��г�	 Іса�,	 Єремі�,	 Єзекі�ля,	 а	 так�ж	
Псалт�р	—	 �е����т�р��й	 збір��к	 зі	 150	�салмі��.	 Да�����р�с�кі	
с��яще��к�	 к�р�ст���ал�ся	 Сл�жеб��к�м	 і	 Треб��к�м,	 �	 як�х	
���кла�алася	�а�ка	�р�	б�г�сл�жі��я.	У	цей	час	�с�бл����г�	��ш�-
ре��я	�аб�ла	м�л�т��а	як	яскра���й	і	�е����т�р��й	зраз�к	релігій-
���	��езі�,	крас��м�����сті.

Перекла�ал�ся	й	а��кр�ф�	—	т���р�	�а	біблій��	темат�к�,	щ�	
�������ю��ал�	аб�	�т�ч�ю��ал�	С��яте	П�с�м�,	але	з	�е����х	�р�ч��	
�е	б�л�	ка���із���а�і	(зат��ер�же�і,	�зак��е�і	церк���ю).	Вел�к�ю	
����ляр�істю	 к�р�ст���ал�ся	 й	 с��ітс�ка	 �а�к���а	 �ерекла��а	 лі-
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терат�ра	—	�а�к���і	�раці,	іст�р�ч�і	т���р�,	����істі,	��ірші,	збірк�	
аф�р�змі��.	 Як	 �р�кла�,	 м�ж�а	 �аз��ат�	 «Шест���е���»,	 які	 р�з-
����і�ают�	�р�	шіст�	��і��	т���ре��я	с��іт�	Б�г�м,	с��тез�юч�	��	с�бі	
елеме�т�	 с��ітс�к��	 �а�к�	 �р�	 р�х	 �ебес��х	 с��іт�л,	 �р�	 т��ар��,	
р�сл���	 т�щ�	 з	 різ��м�	 м�рал���м�	 та	 релігій��-����чал���м�	
���с����кам�.

Ос�бл����	 ціка��іст�	 ���кл�кає	 �ерекла��а	 к��га	 «Фізі�л�г».	
Це	����ляр�а	з��л�гія	�	��є��а��і	з	церк�����м	т���р�м,	щ�	��	але-
г�р�ч��-с�м���ліч�ій	ф�рмі	���кла�ає	��ажл���і	��л�же��я	хр�ст�-
я�с�к��	 �а�к�;	 ���с�юч�	 с�ра��ж�і	 та	 ���га�а�і	 �р�кмет�	 з��ірі��,	
���ає	зразк�	�ля	�аслі����а��я	і	����ча��я.	Це	с���єрі���й	збір��к	
��і��м�стей	 �р�	 реал���х	 і	 фа�таст�ч��х	 з��ірі��,	 �тахі��,	 к�мах,	
р�б,	�ере��а,	камі��я	та	і�.

Ізб�р��к	 1073	р�к�	 є	 ���ією	 з	 �ай�а���іш�х	 �ат���а��х	 �а��-
����кра��с�к�х	 збір�к	 е�ц�кл��е��ч��г�	 характер�,	 щ�	 �р�-
з�ачалася	�ля	ч�та��я,	�а��ча��я	та	���х���а��я.	У	цій	с���єрі��ій	
е�ц�кл��е�і�	бл�з�к�	380	статей	40	а��т�рі��.	Ізб�р��к	1073	р�к�	—	
т�ч�е	�аслі����а��я	грец�к�-��іза�тійс�к�х	зразкі��,	а	�т	 Ізб�р��к	
1076	р�к�,	 ��і��м�й	 як	 Ізб�р��к	 С��ят�сла��а,	 �а	 ��мк�	 ��слі���-
кі��,	ст��т�	�а	�р�гі�ал���м�,	р�с�к�м�	�і�ґр��ті.

П�ч��аєт�ся	 Ізб�р��к	 С��ят�сла��а	 «Сл����м	 �р�	 ч�та��я	
к��г»,	 �	 як�м�	 а��т�р	 �аг�л�ш�є:	 «Д�бре	 є,	 браття,	 ч�та�-
�я	 к��ж�е».	 Далі	 ���а��	 ����ча��я	 бат�кі��	 �ітям	 та	 збірк�	
аф�р�змі��,	 �р�слі��’���,	 се�те�цій	 як	 «П�ра��	 �ля	 зам�ж��х»,	
«Ст�сла��ец�»;	 ���бра�і	 місця	 з	 �р�����і�ей,	 а	 ��	 кі�ці	—	
«О����і�а��я	 �р�	 С�з�ме�а».

Збірка	 «Б�ж�ла»	—	 це	 а�т�л�гія	 �кла�е��х	 за	 темат�ч��м	
�р��ц���м	 аф�р�змі��	 і	 �р�слі��’���	 з	 Біблі�,	 т���рі��	 є��а�гелісті��,	
а��ст�лі��,	а�т�ч��х	��с�ме���кі��	та	філ�с�фі��:	��бр��ій�е	ж�т-
тя,	�ра���а,	м�ж�іст�,	�р�жба,	 зл�ба,	краса,	��ша	та	 і�.	Міст�т�	
���а�	70	р�з�ілі��	і	�,5	т�с.	���сл���і��.

Ціка���м�	 б�л�	 �ерекла�е�і	 «Хр�ст�я�с�ка	 т���графія»	
К�з�м�	 І���к��ла��а	 (с���єрі��а	 ге�графіч�а	 е�ц�кл��е�ія,	 щ�	
міст�т�	 реал��і	 й	 фа�таст�ч�і	 ��і��м�сті	 �р�	 І��ію	 та	 К�тай),	
іст�р�ч�і	 хр��ік�	 Й�а��а	 Малал�	 та	 Ге�ргія	 Амарт�ла,	 «Пр�	
р�з�ре��я	 Єр�сал�м�»	 Й�с�фа	 Фла��ія.	 Цілк�м	 х���ж�і	 т���-
р�	 �ре�ста��ле�і	 ����істям�	 �р�	 Тр�я�с�к�	 ��ій��	 та	 Алекса��ра	
Маке���с�к�г�	(«Алекса��рія»).

Отже,	скла�	�ерекла���х	т���рі��	б���	різ��ма�іт��й:	т�т	і	хр�с-
т�я�с�ка	 літерат�ра,	 і	 «ж�тій�а»,	 і	 �а�к����-е�ц�кл��е��ч�а,	
і	 ����чал��а,	 і	 х���ж�я.	 В��а	 �ала	 �а�����р�с�к�м�	 с�с�іл�ст���	
ціка��і	 т���р�	 �ля	 ч�та��я,	 а	 так�ж	����і	м�т����	 та	ф�рм�	 �х	 ��ті-
ле��я.



46

3. Зачитування учнями планів-тез та їх корекція.

О р і є � т � �� � а 	 �� і � � � �� і � �

1)	 П�ж��а��ле��я	 р�з���тк�	 �а�����р�с�к��	 к�л�т�р�	 з	 �р�й-
�яттям	хр�ст�я�ст��а.

�)	 Перші	шк�л�	та	біблі�тек�.
3)	 Найстаріші	р�к���с�і	к��г�,	�х	���г�т���ле��я.
4)	 Ос�бл���е	з�аче��я	ч�та��я	к��г.
5)	 Р�з���т�к	ремесел,	архітект�р�,	ж������с�.
6)	 Тр�	 �ері���	 ��	 р�з���тк�	 �а������кра��с�к�г�	 ��с�ме�ст��а:	

м���ме�талізм,	 �р�аме�талізм,	 �і�с�мк�	 �ере�	 ��я���ю	
бар�к�.

7)	 Перекла�е��я	Біблі�,	церк�����х	к��г.
8)	 С��ітс�ка	 �а�к���а	 літерат�ра:	 «Шест���е��»,	 «Фізі�л�г»,	

Ізб�р��к�	С��ят�сла��а,	«Б�ж�ла»,	«Хр�ст�я�с�ка	т���гра-
фія»,	іст�р�ч�і	хр��ік�.

��)	 Х���ж�і	 ��ійс�к���і	 ����істі	 �р�	 Тр�я�с�к�	 ��ій��	 та	 Алек-
са��ра	Маке���с�к�г�.

4. Читання уривків із «Фізіолога» та інших перекладних творів.

(Д���.	Д��ат�к	��	�р�к�	№	6.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Словникова робота.

Скла�іт�	сл�����ч�к	�����х	термі�і��.

Пергаме�т,	�ста��,	а��кр�ф�,	м���ме�талізм,	�р�аме�талізм,	
т�щ�.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Найбіл�ше	ме�е	��раз���	т�й	факт…»
«Ме�і	за�ам’ятал�ся…»
«Сл�хаюч�	“Фізі�л�га”,	я	зр�з�мі��	(зр�з�міла),	з��і�к�	��зял�-

ся…»

VII. доМашнє завдання

О�рацю��ат�	 тем�	 за	 �і�р�ч��к�м,	 зр�б�т�	 �����ск�	 ціка���х	
факті��	�ля	«а�кці���».
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додаток до уроку № 6

Уривки зі збірки «Фізіолог»

Пр � 	 л е �� а

Тр�	��ласт����сті	має	ле��.	К�л�	ле���ця	�ар���т�,	т�	�р���с�т�	
мерт��е	 і	 слі�е	 ��т��ча,	 яке	 ст�р�ж�є	 ��	 тр��х	 ��і��.	Т��і	 �р�х�-
��т�	ле��,	���ме	й�м�	��	�із�рі,	і	��т��ча	�ж���е.	Те	ж	і	з	��ір�юч�-
м�	�ар��ам�.	Д�	хреще��я	�����	мерт��і,	а	�ісля	хреще��я	�ч�ща-
ют�ся	С��ят�м	Д�х�м.

Др�га	 ��ласт���іст�	 ле��а.	 К�л�	 с��т�,	 т�	 �чі	 й�г�	 �е	 с�лят�.	
Так	і	Г�с����	�аш	г����р�т�	і��еям:	«Я	с�лю,	а	�чі	м��	 і	серце	�е	
с�лят�».

А	 третя	 ��ласт���іст�	 —	 к�л�	 ле���ця	 біж�т�,	 т�	 слі��	 замі-
тає	 с����м	 х���ст�м,	 і	 м�сл���ец�	 �е	 м�же	 ��і�ш�кат�	 ��	 слі�і��.	
Так	 і	т�,	 лю����.	 К�л�	 т���р�ш	 м�л�ст��ю,	 т�	 хай	 лі��а	 р�ка	
�е	 з�ає,	щ�	 р�б�т�	 т���я	 �ра��а.	 І	 хай	 ��я���л	 �е	 за��а��т�	 т����м	
��бр�м	��м�слам.

П р � 	 а � т � л � � �

В	 а�т�л���	 ���а	 р�г�.	Ж���е	 ����а	 к�л�	 рік�-�кеа��	 �а	 краю	
Землі.	К�л�	 ж	 зах�че	 ��т�,	 т�	 �’є	 з	 рік�	 і	 ����раєт�ся	 ��	 землю	
і	р�є	��	р�гам�	с����м�.	І	є	там	�ере���	та�іс,	щ�	�ага��є	�����гра���	
л�з�.	 Пр���раюч�с�	 через	 й�г�	 г�сте	 �р�ття,	 а�т�л��а	 за�л�-
т�єт�ся,	і	т��і	��	л����т�	м�сл���ец�.

Так	і	лю���а.	Заміст�	ріг	Б�г	�а��	�й	���а	За��іт�	—	Ветх�й	і	Н�-
���й.	 Р�г�	—	 це	 ��ір	 с�лі;	 як	 г����р�т�	 �р�р�к	 Да����:	 «З	 т�б�ю	
заб’єм�	 р�гам�	 ���р�гі��	 �аш�х».	 Ріка	 �кеа�с�ка	—	це	 багатст���.	
Та�іс	же	—	ж�тейс�кі	�ас�л���.	За�л�таєт�ся	��	��х	лю���а,	яка	
�е	��має	�р�	��ір�,	і	з�ах���т�	��	��я���л	і	�еремагає	��.

П р � 	 с л � � а

Сл��	ж���е	��	г�рах.	Сл���ха	з�ах���т�	тра���,	щ�	�аз���аєт�ся	
ма��раг�ра,	 і	 �ст�	 ��.	 Так	же	 і	 сл��;	 і	 сх���т�ся	 з	 �ею.	 Сл���ха	
�ар��ж�є	��тя	�	����і.	С��т�	же	сл��	ст�яч�	біля	�ере��а.	А	якщ�	
���а�е,	т�	кр�ч�т�.	І	�р�х���т�	��ел�к�й	сл��,	але	�е	м�же	�і��я-
т�	й�г�;	��тім	�р�х��ят�	і�ші	���а�а�цят�.	Але	й	�����	�е	м�ж�т�	
�і��ят�,	 і	 кр�чат�	 ��сі.	І	 �р�х���т�	 мале��к�й	 сл��,	 �і�ста��ляє	
с��ій	х�б�т,	і	�і��імає	й�г�.

Так�м	ч���м,	�ерш�й	сл��	—	це	Є��а,	�р�г�й	—	А�ам.	Тра��а	—	
�ере���	�е��сл�х�.	І	якщ�	���р�б���а��,	т�	з�ійс����	зл�ч��.

Озер�	—	це	 рай.	 Т�й,	 хт�	 з	 с�к�р�ю,—	т�й	 ��я���л.	Вел�к�й	
сл��	—	це	М�йсей,	���а�а�цят�	сл��і��,	маб�т�,	а��ст�л�.	А	�і��я��	
сл��а	Хр�ст�с,	як�й	�����і��	т�г�	А�ама	з	�екла.
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П р � 	 � л е � я

Оле��	 ж���е	 �’ят�есят	 літ.	 А	 ��тім	 і�е	 ��	 ��л���	 і	 гірс�кі	
ліс�	 і	ш�кає	 змію,	 яка	 тр�чі	 змі��ла	 шкір�.	 Об�юх�є	 ��	 і	��і�-
к��ає.	П�тім	 і�е	��т�	 �����.	Якщ�	�е	�’є	—	��м�рає,	 а	 ����’є,	 т�	
ж���е	ще	�’ят�есят	літ.	Пр�	це	г����р�т�	�р�р�к:	як	�раг�е	�ле��	
��	������х	�жерел.

Так	 і	 т�,	 лю����,	маєш	тр�	 �����ле��я:	хреще��я,	��кая��я	
і	��іч�е	ж�ття.	А	як	з�гріш�ш,	т�	�рям�й	��	церк���,	і	��	ж����г�	
к��ж��г�	�жерела,	 і	 ��	�р�р�ч�г�	каза��я,	 і	 �����й	ж�����	 �����,	
т�бт�	с��ят�г�	�р�частя.

П р � 	 ф е � і к с а

Фе�ікс	—	 �айкрас���іш�й	 �тах,	 кращ�й	 за	 �а���ча.	 Г�л���а	
й�г�	�р�краше�а	��і�цем,	а	�а	��гах	—	ч�бітк�,	як	�	царя.	Ж���е	
фе�ікс	біля	І��і�,	біля	С��яч��г�	міста.	Леж�т�	��і�	р�кі��	�’ятс�т	
�а	ке�рах	лі��а�с�к�х	без	 �жі.	Г���єт�ся	ж	��і�	 ��і�	С��ят�г�	Д�ха.	
І	�а�����ює	с����	кр�ла	�ах�щам�.	К�л�	б’є	��	б�л�	ієрей	С��яч��г�	
міста,	�тах	�р�х���т�	��	церк���,	сі�ає	�а	алтар	і	�ерет���рюєт�ся	
��	���іл.	Наст����г�	��я	ієрей	з�ах���т�	фе�ікса	�	���гля�і	мал�г�	
�таше�ят�.	А	через	���а	��і	�тах	стає	��р�сл�м,	як	ра�іше,	 і	��-
��ертаєт�ся	�а	с���є	місце.

А	 �ер�з�м�і	 і��е�	 �е	 ��ірят�	 �	 тр��е��е	 ���скресі��я	 Іс�са	
Хр�ста.	 Пр�р�к	 Да����	 г����р�т�	 �р�	 це:	 «Пра��е���к	 �р�ц��ітає,	
як	 фе�ікс,	 як	 ке�р	 лі��а�с�к�й,	 �р�м��ж�т�ся	 �ас�л��а	 ��	 ��мі	
Г�с������м�».

П р � 	 к � р і � к �

К�рі�ка	кла�е	багат�	яєц�	�	с���є	г�із��.	В��а	��же	ча��люб�-
�а	 (�іт�люб���а).	 І	�а��іт�	 і�е	��	ч�ж�х	г�із�	 і	 тягає	 з��і�т�	яйця,	
щ�б	збіл�ш�т�	кіл�кіст�	с����х	�таше�ят.

Так	і	т�,	лю����:	к�л�	зб�раєш	багатст���,	�е	м�жеш	�ас�т�-
т�ся,	і	��се	т�бі	мал�.

П р � 	 г � р л � цю

Г�рл�ця	—	�тах-����люб.	Якщ�	заг��е	����	з	�ар�,	т�	�р�г�й	
��і�літає	��	��стелю,	сі�ає	�а	с�хе	�ере���	й	��лак�є	с���є	���р�жжя.	
І	біл�ше	�е	��є���єт�ся	�і	з	к�м	і�ш�м	�ік�л�.

Так	 і	 т�,	 ч�л���іче,	 якщ�	 р�зл�ч�шся	 з	 �р�ж���ю	 с���єю,	 �е	
�р�лі�ляйся	��	і�ш��.

П р � 	 � � � � а

О���	 з�����ає	 с���є	 г�із��	 і	 ���г������є	 �таше�ят.	 П�тім	 �тах�	
л��яют�	 і	 р�блят�ся	 г�л�м�.	 Т��і	 ���х���т�	 ���е	 з	 �таше�ят	
і	�р���с�т�	 �ж�	 с����м	бат�кам,	��к�	�����	�е	��кр�ют�ся	�ір’ям	
і	�е	��летят�	�б�є.
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Так	і	т�,	лю����.	П�старі��ш�,	�е	���а�ай	�	��і�чай,	і��	��	цер-
к���,	��м�л�с�	і	з�ай�еш	м�ліст�.

П р � 	 � я т л а

Дятел	—	 стр�кат�й	 �тах,	 ж���е	 ��і�	 �	 г�рах,	 сі�ає	 �а	 ке�р�	
і	ст�кає	с����м	�з��б�м.	Де	�ере���	м’яке,	там	і	��’є	с�бі	г�із��.

Так	 і	 ��я���л	 б�рет�ся	 з	 лю��м�.	 Якщ�	 з�ай�е	 ��	 к�г�с�	 сла-
біст�	 і	�е����аг�	��	м�л�т���,	там	і	��г�із��т�ся.	Якщ�	ж	�	 і�ш�г�	
з�ай�е	міц�іст�,	т�	біж�т�	��і�	���г�.

П р � 	 л � с � цю

Л�с�ця,	 к�л�	 б��е	 г�л���а,	 і�е	 �а	 с��яч�е	 місце,	 лягає	 �а	
�р�грі��і	 й	 затр�м�є	 ��ха��я.	П�бач���ш�	це,	 �тах�,	 ����ажаюч�	
��	 мерт���ю,	 злітают�ся,	 щ�б	 ��ж����т�ся.	 К�л�	 ж	 �абл�зят�ся	
��	 �е�,	 ����а	 зіскак�є,	 ха�ає	 як�г�-�еб���	 з	 ��х	 і	 з’��ає.	 Так	
і	г���єт�ся.

П р � 	 Г � р г � � �

У	Г�рг���	�бл�ччя	крас�����	жі�к�	 і	бл����ці.	В�л�сся	�а	 ��	
г�л���і	—	змі�.	А	��гля�	��	—	смерт�.	Грає	����а	і	��ес�	час	смієт�-
ся.	 Ж���е	 ����а	 ��	 г�рах	 �а	 зах��і.	І	 к�л�	 �р�х���т�	 ��	 шлюб�а	
��ра,	 ��стає	 ����а	 і	 ��ч��ає	 кл�кат�.	 П�ч��аюч�	 ��і�	 ле��а	 та	
і�ш�х	 з��ірі��,	 ��і�	 лю����	 ��	 ��маш�іх	 т��ар��	 і	 �тахі��,	 і	 змій,	
кл�че:	 «І�іт�	 ��	ме�е!»	Як	 тіл�к�	хт�	��ч�є,	 і�е	 ��	�е�,	 а	 ��ба-
ч���ш�,	��м�рає.

І	з�ає	����а	м����	��сіх	з��ірі��.	О���	���лх��	м�же	����лат�	��.	Ві�	
�із�аєт�ся	 за	 з�рям�	 �е��	шлюб���	 ��р�	 Г�рг���,	 і�е	 й	 ���лх���є	
з�алек�,	а	��ч���ш�	г�л�с,	г����р�т�,	щ�б	����а	���к��ала	ям�	і	��-
клала	��	�е�	с���ю	г�л����.	Т��і	��і�	�р�й�е	і	�е	��мре,	�е	��бач���ш�	
г�л����,	і	ляже	з	�ею.	Г�рг��а	так	і	зр�б�т�,	а	���лх��	�р�й�е	і	��б’є	
��,	 зах���а��ш�	 г�л����	 ��	 ��с�����.	К�л�	 чарі����к	 ��бач�т�	 змію,	
ч�	лю����,	 ч�	 з��іра,	 т�	��каже	 �м	цю	 г�л����	Г�рг���	 і	 �����	 за-
ці�е�іют�.	Алекса��р	 (Маке���с�к�й)	ма��	 так�	 г�л����	 і	 �ереміг	
�сі	�ар���.	І	т�,	лю����,	май	����аг�	��	Г�с���а,	т��і	�б���’язк����	
����лаєш	���р�жі	с�л�.

П р � 	 з м і ю

К�л�	змія	й�е	��т�	�����,	т�	я�	с��ій	зал�шає	�	г�із�і,	щ�б	�е	
�тр��т�	т�х,	хт�	�’є	�ісля	�е�.

І	т�,	лю����,	й��ч�	��	церк���	с��ят��,	зал�ш	�сяк�	зл�б�	����ма.
І	ще:	к�л�	��старіє	змія	і	�е	бач�т�,	т�	��лізає	�	���з�к�	�щел�-

��	��	скелі,	 і	��ст�т�ся	с�р�к	��і��,	 і	 зата�т�ся,	 і	��л��яє,	 і	 з�����	
ста�е	м�л���ю.

І	т�,	лю����,	��ст�ся	с�р�к	��і��,	щ�б	ск���т�	із	себе	лест�щі	
��я���ла	й	�р�й�ят�	�����	����б�,	яка	�����люєт�ся	��	Хр�сті.
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К�л�	змія	��бач�т�	��яг�е��	лю����,	����а	тікає.	А	к�л�	р�з-
�яг�е��,	т�	�а�а�ає	і	б�рет�ся	з	�ею.	Якщ�	����а	зах�ще�а	��ір�ю,	
т�	змія	біж�т�	��і�	�е�.

Зара��	ц��г�	Г�с����	г����р���:	«Б���те	м��рі,	як	змі�,	і	ч�сті,	
як	г�л�б�».

П р � 	 є х � � � �

Єх���а	��і�	��яса	і	���ще	має	лю�с�к�	����б�.	А	��і�	��яса	і	��-
жче	—	як	кр�к���л�.	К�л�	самка	сх���т�ся	 із	самцем,	т�	з’��ає	
й�г�	��тім.	А	к�л�	�ар��ж�ют�ся	��т��чата,	 т�	 з’��ают�	чере���	
матері,	і	����а	��м�рає.	Отак	���х��ят�	бат�к���б���ці	й	матере��б���-
ці,	як	і��е�.

В���	��б�л�	бат�ка,	т�бт�	Хр�ста,	��б�л�	матір,	т�бт�	церк���.
Через	те	 І�а��	карта��	 �х,	каж�ч�:	«П�р��же��я	єх����!	Хт�	

�аказа��	��ам	тікат�	��і�	гря��щ�г�	г�і���?»

П р � 	 л е л е к �

Лелека	—	ча��люб����й	�тах.	К�л�	самец�	�р���с�т�	к�рм,	т�	
самка	стереже	�таше�я.	 І	��	черзі	г���ют�	�таше�ят,	стереж�т�	
с���є	г�із��.

Так	і	т�,	лю����,	�і	��ра�ці,	�і	����ечері	�е	заб���ай	м�л�т�ся,	�е	
заб���ай	церк���.	І	�ік�л�	��я���л	тебе	�е	����лає.

Перекладна світська література

З і 	 з б і р � � к а 	 а ф � р � з м і �� 	 « Б �ж � л а »

Лагі��е	сл����	р�зр�ш�т�	г�і���.
З	����х	���ст	���х���т�	і	благ�сл���е��я,	і	�р�кляття.
Краще	��гам�	с�ітк��т�ся,	�іж	яз�к�м.
Лют�й	 кі��	 ���з��ю	 стр�м�єт�ся,	 а	 ра�т����й	 г�і��	 р�з�м�м	

стр�м�єт�ся.
К�рі��	�а��ча��я	гірк�й,	а	�лі�	—	с�л��к�й.
Небес��г�	�раг�еш,	�е	з��і�а��ш�	зем��г�.
Ні	 �таха	 �����ще��г�	 �е	м�жеш	 ск�р�	 с�іймат�	�і	 сл���а,	щ�	

з	�ст	���летіл�,	����ер��т�	�е	м�жеш.
Не	с��	бісер	�ере�	с�����м�.
К�л�	��ч�ш,	т�	��ч�	�р�кла��м	(�іл�м),	а	�е	сл����м.
Ні	��	р�б	г�л�с�,	�і	��	�е��кара��х	��бр�х	с�ра��	�е	ш�кай.
Ні	 х���р�г�	 �е	 м�же	 ���лік���ат�	 з�л�те	 ліжк�,	 �і	 без��м��м�	

(��р��м�)	�е	�а	к�р�ст�	сла��а	і	багатст���.
Краще	���ічі	��сл�хат�,	а�іж	раз	сказат�.
Т�й,	хт�	к��ає	ям�	�і�	бл�ж�ім	с����м	—	��а�е	��	�е�	сам.

�	 Аф�р�зм�	���ают�ся	за	к��г�ю:	Злат�стр�й	//	Дре���яя	Р�с�	Х—ХIII	��ек���.—	
М.:	М�л��ая	г��ар��я,	18��0.
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Лі�ше	мале	 май��,	 ��б�те	 �ра����ю,	 а�іж	 �е�ра��е��е	 ��ел�ке	
багатст���.

Краще	����че��а	стра��а,	за�р�������а�а	з	люб���’ю	й	�р�х�л��іс-
тю,	�іж	телят��а	—	з	���р�жістю.

Не	��м��ай	стар�г�	�р�га,	а�же	�����й	�е	б��е	сх�ж�м	�а	���г�.
З�л�т�	���г�ем	����р�б����єт�ся,	а	�р�г	—	ж�ттє���м�	�а�астям�.
У	�р�зі	 ���б�рай	�е	 т�г�,	 хт�	люб’яз��й	 з	 т�б�ю,	хт�	 з	 т�б�ю	

��г��ж�єт�ся,	 а	 с����р�г�	��ра���ка,	як�й	к�р�ст�	�ля	тебе	ш�-
кає	й	�р�т����т�ся	т����м	�е�б��ма��м	сл���ам.

Всім	��г��жат�	—	зл�.
Не	��арт�	��р�чат�	ч�ж�х	т�м�,	хт�	��тік	��і�	с����х.

Урок № 7

Тема. Біблія.	 Леге���	 �р�	 ст���ре��я	 с��іт�,	 �р�	 �ер-
ш�х	лю�ей	та	і�ші.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 з’яс���ат�	 і�ей��-х���ж�і	
�с�бл����сті	та	з�аче��я	біблій��х	леге��;	р�з-
�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я,	 а�аліз�	
релігій��-філ�с�фс�к�х	 т���рі��,	 ���сл���ле��я	
��лас��х	 мірк���а��;	 ���х������ат�	 ����аг�	 ��	 за-
гал���лю�с�к�х	 ці���стей,	 �раг�е��я	 ж�т�	
��і�����і���	��	��х.

обладнання: Біблія	�	різ��х	����а��ях,	ілюстраці�	��	�е�.
Теорія літератури: леге��а,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Бл�з�к�	����х	т�сяч�літ�	люб���	��	Б�га	б�ла	�е��мі���ю	�м�-

���ю	ж�ття	 біл�ш�сті	 �кра��ці��.	 І	 �і�тр�м���ала	 ��ір�	 ��	 Г�с���а	
«К��га	к��г»	—	Біблія.	У	�ій	і	��же	�с��іче�і,	і	�р�сті	лю��	з�а-
х���л�	��і�����і��	�а	��сі	ж�ттє��і	��та��я.	Раз�м	 із	 т�м	Біблія	—	
ч�	�е	�ай�ерш�й	зраз�к	літерат�р�	с��іт�,	з	як�г�	м�тці	—	��с�-
ме���к�,	 х���ж��к�,	 м�з�ка�т�,	 ск�л��т�р�	—	 чер�ал�	 с���є	
�атх�е��я,	 ���к�р�ст����юч�	 біблій�і	 �браз�,	 сюжет�,	 м�т����,	
�а��іт�	х���ж�і	�р�й�м�	й	зас�б�.

Біблією	 зах��лю��ал�ся,	 ��	 �����чал�	 багат�	 ��че��х	 зі	 с��іт����м	
іме�ем	—	фіз�к�,	хімік�,	�р�р���з�а��ці	т�щ�.



5�

Укра��с�к�ю	 м����ю	 К��г�	 к��г	 �ерекла�ал�	 �ай��і��міші	
��с�ме���к�	 та	 ��че�і	—	Па�телейм��	К�ліш,	 І��а�	П�люй,	 І��а�	
Неч�й-Ле���ц�к�й,	І��а�	Огіє�к�	та	і�.

Т�ж	��л�ч�м�ся	й	м�	��	ц��г�	��іч��г�	�е���чер���г�	�жерела	
м��р�сті!

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. розповідь «ланцюжком» за планом про українську серед-
ньовічну літературу X–XV століть.

2. «аукціон» цікавих фактів, повідомлень з давньої літератури — 
оригінальної та перекладної.

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
Біблія,	 аб�	 С��яте	 П�с�м�	 скла�аєт�ся	 зі	 Стар�г�	 і	 Н����г�	

За����іті��	 та	 збірк�	 літерат�р��х	 �ам’ят�к	 (К��га	 Б�ття,	 К��га	
Псалмі��,	 Піс�я	 �ісе��)	—	 �с��г�	 50	�крем�х	 к��г.	 Це	 ����	 із	
�ай�а���іш�х	т���рі��	с��іт�,	�а��са��я	як�г�	тр���ал�	з	XII	ст.	��	�.	
е.	��	II	ст.	�.	е.;	�	���м�	зібра��	м��рі	�р�����і�і,	����ча��я,	�р�р�-
цт��а	(які,	��	речі,	з�ійс�юют�ся),	міф�,	іст�р�ч�і	хр��ік�,	леге�-
��	й	�ереказ�.	За	леге���ю,	С��яте	П�с�м�	за��чатк���а��	М�йсей,	
а	закі�ч�л�	й�г�	Хр�ст���і	а��ст�л�	(�ч�і).

У	 Стар�м�	 За����іті	 ��міще�і	 леге���	 �р�	 ст���ре��я	 с��іт�,	
�ерш�х	 лю�ей	 А�ама	 і	 Є���,	 ��т��	 �а	 землі,	 Ва���л��с�к�	 ��еж�,	
М�йсея.

У	Н����м�	За����іті	��кла���	й�ет�ся	�р�	ж�ття	Іс�са	Хр�ста,	
й�г�	 ��че��я,	 ��ч��е�і	 ��м	 ч��еса,	 й�г�	 м�че��ц�к�	 смерт�,	 ���с-
кресі��я	та	��іч�е	ж�ття.	Карт���	страш��г�	с���	���ає	�ста��я	
к��га	С��ят�г�	П�с�ма	—	«А��калі�с�с».

Заз���чай,	�р�сті	лю��	ч�тал�	�е	сам�	Біблію,	а	біблій�і	к��-
г�	—	Псалт�р	 (м�л�т���),	 Є��а�гелі�	 (�р�	 Іс�са	 Хр�ста),	 А��ст�л	
(�р�	 й�г�	 �ч�і��).	 Є��а�гелій	 б�л�	 ч�т�р�	—	 ��і�	 с��ят�х	 а��ст�лі��	
Мат��ія,	Марка,	Л�к�	та	І�а��а.

Немає,	маб�т�,	ж����г�	��ел�к�г�	��с�ме���ка,	як�й	х�ч	раз	
�е	з��ер����ся	б	��	зміст�	Біблі�.	Образ�	С��ят�г�	П�с�ма	�а��хал�	
Байр��а,	Да�те,	Шекс�іра,	П�шкі�а,	Ше��че�ка,	Лесю	Укра��к�,	
Фра�ка,	К�ліша	та	багат��х	і�ш�х	м�тці��.	Із	ц��г�	м�ж�а	зр�б�-
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т�	���с�����к,	щ�	Біблія	мала	і	має	к�л�сал���й	���л���	�а	р�з���т�к	
м�стецт��а,	��с��г�	��х�����г�	ж�ття	�кра��с�к�г�	�ар���.

2. Виразне читання біблійних легенд.
(Уч�і	 ���раз��	 ч�тают�	 біблій�і	 леге���	 �р�	 ст���ре��я	 с��іт�,	

�ерш�х	лю�ей	А�ама	і	Є���,	��т��	�а	землі,	М�йсея.)

3. Словникова робота.

4. обмін враженнями, евристична бесіда, виконання завдань 
пошуково-дослідницького характеру.
—	 Біблій�і	леге���	���	��же,	�а�е���е,	ч�л�,	з�ал�	ра�іше.	Щ�	

�����г�	��і�кр�л�ся	�ля	��ас	�р�	�р�ч�та��і?	Щ�	��ас	��раз�л�,	з��-
�����ал�?

—	 Яке,	�а	��аш	��гля�,	ключ���е	сл����	��	біблій�ій	леге��і	�р�	
ст���ре��я	с��іт�?	(Д�бр�	(�����	є).)

—	 Які	т���р�	�ерекла����	літерат�р�,	��б�����а�і	�а	леге��і	�р�	
ст���ре��я	с��іт�,	тл�мачат�	та	р�з’яс�юют�	��?	(«Шест���е���».)

—	 Які	гріх�	лю�ей	зас��ж�ют�ся	��	біблій��х	леге��ах?	(Г�р-
���я,	��яцт���,	бл��,	і��л���кл����цт���,	�е��сл�х	та	і�.)

—	 З�ай�іт�	�	�р�ч�та��х	текстах	і	�����шіт�	���раз�,	які	б	���	
��і��есл�	��	кр�лат�х,	аф�р�змі��	ч�	се�те�цій	(�а	зраз�к	«ст���р�-
т�	за	�браз�м	і	����б�ю	с���єю»).

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання і запитання до учнів.
В�кресліт�	«третє	зай��е»:

П.	К�ліш
І.	П�люй
І.	Неч�й-Ле���ц�к�й
(П.	К�ліш	та	І.	Неч�й-Ле���ц�к�й	—	��с�ме���к�,	І.	П�люй	—	

��че��й-фіз�к.)
—	 Щ�	 �б’є���є	 ц�х	 лю�ей?	 (Перекла�	 Біблі�	 �кра��с�к�ю	

м����ю.)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	фраз�:

«Я	����ажаю,	щ�	Біблія	—	…»
«Ме�і	з�аєт�ся,	я	��-�����м�	…»
«К�ж�а	�с��іче�а	лю���а	�������а	…»
«М�рал��і	ці���сті,	закла�е�і	��	Біблі�,	…»
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VII. доМашнє завдання

Вміт�	р�з����і�ат�	�р�	Біблію,	���раз��	ч�тат�,	�ереказ���ат�,	
к�ме�т���ат�	біблій�і	леге���;	�����ч�т�	�а�ам’ят�	м�л�т���	«Отче	
�аш»;	�і�г�т���ат�	����і��мле��я	�р�	і�ші	біблій�і	леге���.

Урок № 8

Тема. Біблій�і	�р�тчі.	Десят�	за����і�ей.
Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �см�сл�т�	 і�ей��-х���ж-

�ій	 зміст,	 загал���лю�с�к�	 ці��іст�	 біблій-
��х	�р�тч,	�есят�	Б�ж�х	за����і�ей;	р�з�����ат�	
�а���чк�	 зміст�����г�	 �ереказ�,	 к�ме�т���а��я	
та	 а�аліз�	 е�іч��х	 т���рі��;	 ���х������ат�	 ����аг�	
��	 с��ят���	 лю�ст��а,	 �с��і��мле��я	 ��і��ерсал�-
��сті	є��а�гел�с�к�х	іст��	лю�с�к�г�	б�ття.

обладнання: різ�і	����а��я	Біблі�,	ілюстраці�	��	�р�тч	(ре�-
р���кці�	карт��	Рембра��та,	Сал���а��ра	Р�за,	
Ше��че�ка	 та	 і�.),	 сл�����к	 літерат�р�з�а��ч�х	
термі�і��.

Теорія літератури: �р�тча.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Д�кт�р	 філ�л�гіч��х	 �а�к,	 с�час��й	 літерат�р�з�а��ец�	 Те-

тя�а	 Б���с��і��с�ка	 ��ше	 ��	 ���ій	 зі	 с����х	 �рац�:	 «М�ж�а	 �р�-
ч�тат�	 ��ес�	 Стар�й	 За����іт	 ��і�	 �аліт�рк�	 ��	 �аліт�рк�	 і	 �е	
з�айт�	 там	 ж�����	 ф�рмал����	 �ефі�іці�;	 �ре�мет	 з’яс����єт�ся	
�е	 через	 ���з�аче��я,	 а	 через	 ����іб�е��я	 за	 �р��ц���м	 �р�-
тчі».	 Ос��яче�а	 т�сяч�літтям�	 тра��ція	 ��б������	 ���сл���і��	 �р�-
����же�а	 і	 ��	 Є��а�геліях:	 “Царст���	 �ебес�е	 ���іб�е	 ��	 т�г�-т�	
і	т�г�-т�”	 і	 ж����г�	 раз�	 м�	 �е	 з�стрічаєм�:	 “Царст���	 �ебес�е	
є	те-т�	 і	 те-т�”».	 Оцей	 �р��ц��	 алег�рі�,	 �е��м���ле��сті,	 а�а-
л�гій	 �р�м�ш�є	 т�сячі	 ��че��х,	 м�тці��	 зам�слю��ат�ся	 �а�	
зага�кам�	 �айм��ріш��	 К��г�	 к��г	—	 С��ят�г�	 П�с�ма.	 І	 саме	
це	 ����магає	 лю���і	 бач�т�	 ��	 біблій��х	 �����і�ях	 щ�с�	 бл�з�-
ке	 с�бі,	 як�с�	 �і�казк�	 ��	 скла���х	 ж�ттє���х	 с�т�аціях.	 Т�м�	
зміст	�р�тч	 і	Б�ж�х	 за����і�ей	 ста�е	�ре�мет�м	�бг����ре��я	�а	
с��г���іш���м�	�р�ці.
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II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. робота в парах.

(Уч�і	 р�з����і�ают�	 ����	 ����м�	 м�л�т���	 «Отче	 �аш»	 �а�а-
м’ят�.)

2. розповідь про Біблію, переказ основних біблійних легенд.

3. Повідомлення-переказ інших біблійних легенд.

(Уч�і	 м�ж�т�,	 �а�р�кла�,	 �ереказат�	 леге���	 �р�	 Ка��а	 та	
А��еля,	��т��,	іст�рію	Й�с��а	та	і�.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

 Слово вчителя.

М�йсей,	 біблій��й	 �р�р�к,	 ���з���л���	 �а���іх	 є��ре���	 з	 єг��ет-
с�к�г�	 ��л���.	 Після	 ��зк�	 ч��ес	 ��і�	 �����і��	 є��рейс�к�й	 �ар��	
з	Єг��т�	 і	 через	 40	р�кі��	 бл�ка��	 ��	 С��айс�кій	 ��стелі	 �р���і��	
��	«Землі	�біт���а���	(�біця���)»	—	Ха�аа��	(те�ер	—	Палест��а).	
У	кі�ці	����р�жі	М�йсей	��ержа��	��і�	Б�га	�а	кам’я��х	скр�жа-
лях	(�л�тах)	�есят�	за����і�ей,	щ�	�х	�������і	б�л�	��тр�м���ат�ся	
лю��,	щ�б	мат�	ж�ття	��іч�е,	��тра��т�	��	раю.	Пр�йшл�	т�ся-
ч�ліття,	а	�іч�г�	м��ріш�г�,	раці��ал���г�	лю�ст���	так	і	�е	���га-
�ал�.	На��іт�	к�м��іст�,	ж�рсткі	�р�т�����к�	релігі�,	�	ра�я�с�к�	
��б�	 ���к�р�стал�	 �еякі	 з	 �есят�	 за����і�ей	 �	 с���єм�	 «К��ексі	
б��і����ка	к�м��ізм�».

2. Виразне читання десяти Божих заповідей.

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

—	 Які	із	за����і�ей	���	��і��есл�	б	(за	�р�з�аче��ям)	��ір�юч�м,	
а	які	—	��сім	лю�ям?

—	 Які	 із	 за����і�ей	 ���	 ����ажаєте	 с�т�	 �е�бхі���м�	 �ля	 лю�-
с�к�г�	с�с�іл�ст��а,	�ай��ажл���іш�м�?	Ч�м�	саме?

—	 Ч�	 ��тр�м�ют�ся	 ц�х	 за����і�ей	 �	 ��ашій	 р����і,	 ч�	 г����-
рят�	��ам	�р�	��х	��аші	бат�к�,	�і��сі,	баб�сі?
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5. робота з літературознавчим словником.

(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	сл�����чкі��.)
Притча	 —	 ����чал��е	 алег�р�ч�е	 �����і�а��я	 �р�	 лю�с�ке	

ж�ття	з	яскра���	���сл���ле��ю	м�раллю.	Сюжет	�	�р�тчі	�ая����й,	
але	��і�	цілк�м	�і�к�ре��й	м�раліз�ючій	част��і	т���р�,	част�	сл�-
ж�т�	р�зг�р��т�ю	алег�рією.

Для	�р�тчі	характер�а	м�жл���іст�	різ��тл�маче��я	та	різ��-
ма�іт��г�	заст�с���а��я.	З��’яз�к	�р�тчі	з	е��х�ю	й	к��крет��м�	
�бста����ам�	л�ше	���сере�к���а��й.

6. Евристична бесіда.

—	 З	 як�м�	 �р�тчам�	 ���	 ��же	 з�ай�мі	 з	 ���ере��іх	 класі��?	
(«Казка	�р�	яя�»	Ем�	А��іє��с�к��,	«Пла�ет��к»	Б.	Харч�ка.)

—	 Які	м�рал��і	�аста�����	�ают�ся	��	ц�х	�р�тчах?	(П�тріб��	
ч�т�	й	����ажат�	�е	тіл�к�	себе,	а	й	і�ш�х,	�міт�	ж�т�	��	с�с�іл�-
ст��і;	лю���а	�ер�зр�����	����’яза�а	з	�р�р���ю,	треба	��міт�	«ч�та-
т�»	��	«з�ак�»,	��міт�	мріят�	й	люб�т�	лю�ей.)

7. Виразне читання «Притчі про блудного сина».

8. демонстрування ілюстрацій; словникова робота.

9. Евристична бесіда.

—	 Яке	��раже��я	с�ра���ла	�а	��ас	�р�тча?	Ч�м�	саме?
—	 Ч�	зг���і	���	з	��	м�раллю?	С���ю	��мк�	�бґр��т�йте.

10. коментар учителя.

У	 т���рах	 х���ж����	 літерат�р�	 м�т���	 ����ер�е��я	 бл����г�	
с��а	�ері�к�	�аб���ає	філ�с�фс�к�г�	зміст�	і	тракт�єт�ся	як	����ер-
�е��я	лю�с�к��	��ші	��	�ре�к���іч��х	іст��,	���т�кі��.	Пр�кла��м	
так�г�	�ере�см�сле��я	м�же	сл�ж�т�	��ірш	І��а�а	Драча	«Матері	
��і�	бл����г�	с��а».

11. Виразне читання «Притчі про сіяча».

12. Словникова робота, обмін враженнями.

13. Евристична бесіда.

—	 З	як�х	����х	���раз��х	част��	скла�аєт�ся	�р�тча?	(Сюжет	
(фаб�ла)	і	м�рал�.)

—	 З	як�м�	м�рал���м�	�аста����ам�	с�час��сті	м�ж�а	с�і��-
��і��ест�	м�рал�	ціє�	�р�тчі?	 (Пр�	«��бр�й	ґр��т»,	й�г�	�е�бхі�-
�іст�	�ля	�а��ча��я,	���х���а��я.)
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 інтерактивна вправа «Гронування».

В�з�ачте	р�с�	хр�ст�я�с�к��	м�ралі.

риси християнської моралі

�ра���а чес�іст� �атрі�т�зм скр�м�іст� люб���	��	бл�ж���г�

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	��маю,	щ�	є��а�гел�с�кі	�р�тчі	��	�аш�м�	ж�тті…»
«Десят�	Б�ж�х	за����і�ей	�ля	ме�е…»
«Ра�іше	я	�е	зам�слю��а��ся	(зам�слю��алася)…»

VII. доМашнє завдання

В�раз��	ч�тат�,	�ереказ���ат�	й	а�аліз���ат�	�р�тчі;	�����ч�т�	
�есят�	 за����і�ей	 �а�ам’ят�;	 �і�г�т���ат�	 ����і��мле��я	 �р�	 і�ші	
�р�тчі	(за	бажа��ям).

Урок № 9

Тема. Ор�гі�ал��а	літерат�ра	к�яж��	Р�с�-Укра���.	
Літ���с�	як	іст�р�к�-х���ж�і	т���р�.	«П���іст�	
м���л�х	літ».

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж-
�є	 багатст���	 та	 з�аче��я	 �а������кра��с�к��	
�р�гі�ал����	 літерат�р�;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	
���бірк����г�	ч�та��я,	а�аліз�	т���рі��	�а������	лі-
терат�р�,	�браз�е	та	л�гіч�е	м�сле��я;	���х����-
��ат�	����тл���іст�,	����аг�	��	��х�����х	�а�ба��	
�аш�х	 �ре�кі��,	 загал���лю�с�к�х	 ці���стей.

обладнання: різ�і	 ����а��я	 літ���сі��,	 ілюстраці�	 ��	 ��х,	
ф�т�-,	 ��і�е�матеріал�	 �р�	 К�є���-Печерс�к�	
ла��р�,	сл�����к	літерат�р�з�а��ч�х	термі�і��.

Теорія літератури: літ���с�.
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Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Щ�р�к�	��	л�ст��а�а	(�8	ж���т�я	за	стар�м	ст�лем)	��	�кра��с�-
к�х	церк��ах	��і�б���аєт�ся	��і��ра��а	�ам’яті	�ре����б��г�	Нест�ра-
літ���сця	 Печерс�к�г�.	 Пі�	 час	 сл�жб�	 с�і��ают�:	 «Д����і	 час�	
й	р�к�	Церк���,	ж�ття	й	чес��т�	�а���іх	 �тці��	 т�	�ля	�ас	 ���са��	
і	 ��слі������к�м	 �х	 б���	 т�,	 сла����й	 Нест�ре!	 В�х��аляєм�	 тебе	
сере�	 �тці��,	 с�і��аюч�	—	 благ�сл���е���й	Б�г	 �тці��	 �аш�х!»	Хт�	
так�й	Нест�р,	за	щ�	й�г�	так	���х��аляют�,	щ�	таке	літ���с�	і	яке	
�х�є	з�аче��я	�ля	р�з���тк�	�кра��с�к��	х���ж����	літерат�р�,—	
�із�аєм�ся	�а	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. робота в парах.

(Уч�і	 р�з����і�ают�	 ���е	 ����м�	 �а�ам’ят�	 �есят�	 Б�ж�х	 за-
����і�ей.)

2. Переказ та аналіз притч.

3. Повідомлення-переказ інших біблійних притч із власними ко-
ментарями.

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.

З	 �р�й�яттям	 хр�ст�я�ст��а	 ��	 К����с�кій	 Р�сі	 храм�	 та	 м�-
�аст�рі	 стал�	 г�л�����м�	 �сере�кам�	 р�з���тк�	 �с��іт�,	 �а�к�,	
м�стецт��а.	 Найбіл�ш�м	 к�л�т�р��м	 це�тр�м	 �	 т�й	 час	 стала	
К�є���-Печерс�ка	ла��ра.

2. «Заочна екскурсія» до києво-Печерської лаври.

(Уч�тел�	�ем��стр�є	�ч�ям	ф�т�-,	��і�е�матеріал�,	ілюстраці�,		
щ�	ст�с�ют�ся	К�є���-Печерс�к��	ла��р�.)

3. робота зі словником літературознавчих термінів.

(Уч�і	р�блят�	за��с	��	сл�����чкі��.)
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Літопис	—	 �ай�а���іш�й	 ����	 іст�р�к�-мем�ар���	 �р�з�,	 щ�	
я��ля��	 с�б�ю	 р�зташ���а�і	 ��	 хр���л�гіч��м�	 ��ря�к�	 к�р�те��кі	
замітк�	й	��кла��і	�����і�а��я	(«Сказа��я»)	�р�	 іст�р�ч�і	���і�.

А��т�р�	літ���сі��	—	літ���сці	—	р�з����і�ал�	�р�	ті	іст�р�ч�і	
факт�,	с��і�кам�	аб�	�час��кам�	як�х	�����	б�л�	самі	аб�	�р�	які	
�із�ал�ся	 з	 і�ш�х	�жерел,	 з�крема	 з	 �с��х	�ар����х	�ереказі��.	
За��с�	�крем�х	літ���сці��	гр�����ал�	й	���ря�к������ал�	�із�іші	
літ���сці,	які	ст���рю��ал�	з	��х	збір��к�	літ���сі��	—	з�����,	щ�	
б�л�	��же	с�стемат�ч��	���кла�е��ю	іст�рією.

На	 Р�сі	 ��чат�к	 літ���са��я	 �р��а�ає	 �р�бл�з��	 �а	 X	 ст.	
Ш�р�к�	��і��мі	літ���с�і	з�����	«П���іст�	м���л�х	літ»,	Гал�ц�к�-
В�л��с�к�й	 та	 і�.	 З�ач��й	 і�терес	 ста����лят�	 так�ж	 к�зац�к�-
старш��с�кі	літ���с�	XVII–XVIII	ст.

4. Слово вчителя.

Літ���сец�	 Печерс�к�й	 Нест�р,	 як�г�	 ���з�ачают�	 а��т�р�м	
���іє�	 з	 ре�акцій	 «П���істі	 м���л�х	 літ»,	 �ар�����ся	 бл�з�к�	 се-
ре����	 XI	 ст.	 (��мер	 �8	ж���т�я	 (��	л�ст��а�а	 за	 �����м	 ст�лем)	
1114	р�к�).	 У	 сім�а�цят�	 р�кі��	Нест�р	 �р�йш���	 ��	Печерс�к�г�	
	м��аст�ря,	 к�л�	 іг�ме��м	 там	 б���	 �ре����б��й	 Те���сій	
(Фе���сій).	В�к�����а��	різ�і	�б���’язк�,	��ч���ся	��	�ечерс�к�х	���-
���ж��кі��	 тілес���	 і	 ��х������	 ч�ст�т�,	 гл�б�к�г�	 см�ре��я,	 ціл-
к����т�г�	 ��сл�х�,	 ��тр�ма��я	 ��ст�,	 а	 так�ж	 �����ча��	 м����	—	
сл���’я�с�к�,	 грец�к�,	 чес�к�	 й	 і�ші,	 які	 з�а��б�л�ся	 й�м�	 �р�	
�а��са��і	 літ���с�,	 а�же	 ��і�	 к�р�ст���а��ся	 літерат�р��м�	 �же-
релам�	 різ��х	 �ар��і��.	 Крім	 літ���с�,	 Нест�р	 ст���р���	 «Чте�іє	
�	 ж�ті�	 і	 ��г�бле�і�	 Б�р�са	 і	 Гліба»,	 «Ж�тіє	 �ре����б��г�	 �тця	
�аш�г�	Те���сія,	 іг�ме�а	Печерс�к�г�	м��аст�ря»,	кіл�ка	�����і-
�а��,	 які	 ����ійшл�	 ��	 «К�є���-Печерс�к�г�	 �атер�ка».	 Вел�к�й	
к�яз�	к����с�к�й	С��ят���лк	Ізясла���ч	(10��3–1113),	�а	зам���ле�-
�я	як�г�	Нест�р	��са��	«П���іст�	м���л�х	літ»,	 ���ерше	��з���л���	
к��ж��к�	к�р�ст���ат�ся	к�яж�м	архі���м	з	�ержа����м�	��г����-
рам�	та	і�ш�м�	��к�ме�там�,	біблі�тек�ю.

У	 ���с�к�м�	��ет�ч��м�	 ст�лі	Нест�р	 ��ше	�р�	Те���сія,	щ�	
зас����а��	Печерс�к�й	м��аст�р	 (іс��є	й	 і�ша	��ерсія,	 за	як�ю	��-
чат�к	Печерс�к�м�	(Печер��м�)	м��аст�ре��і	��кла��	Іларі��,	�р�-
����ж���	А�т��ій	Любец�к�й).

5. Виразне читання уривка із «Житія».

І	т��і	цей	��ел�к�й	Те���сій	з�айш���	місце	ч�сте	�е�алек�	��і�	
�ечер�	і	зр�з�мі��,	щ�	т�т	м�ж�а	���з����г��т�	м��аст�р,	із	благ�-
�аттю	 Б�ж�ю,	 зміц����ш�с�	 ��ір�ю	 та	 �����а��ям	 і	 с��������ш�с�	
Д�х�м	 С��ят�м,	 ��ча��	 г�т���ат�ся	 засел�т�	 місце	 те.	 І	 з	 Б�ж�ю	
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����м�г�ю	за	к�р�тк�й	час	зб�����а��	церк���	�а	т�м�	ж	місці	��	ім’я	
с��ят��	та	�ресла�����	Б�г�р���ці	й	�ріс���і���	Марі�,	і,	�бг����р���-
ш�,	 зб�����а��	келій	багат�,	 і	 т��і	�ересел���ся	 з	�ечер�	з	 братією	
�а	місце	те	р�к�	6576	(106�).

І	 ��і�т��і	Б�ж�ю	благ��аттю	�і��есл�ся	місце	 те,	 і	 б���	м��ас-
т�р	сла����й,	і	��	ц��г�	час�	��і�	іс��є,	і	�аз���аєт�ся	Печерс�к�м,	
��ста��ле��й	с��ят�м	�тцем	�аш�м	Те���сієм.

6. «Мовна розминка».
Уч�тел�	1–�	раз�	�р�каз�є	������	�аз���	«П���істі	м���л�х	літ»,	

�ч�і	 ����т�рюют�.	 В�гра��	 т�й,	 хт�	 ���м������	 �аз���	 без	 ��м�л�к.
«Се	����єсті	��ремє���х	лєт,	�тк��а	єст�	��шла	Р�ская	зємля,	

кт�	 ��	 Кіє��є	 �ача	 �єр��єє	 к�яж�ті,	 і	 �тк��а	 Р�ская	 зємля	 стала	
єст�».

7. Виразне читання уривків з «Повісті минулих літ» в переказі 
В. Близнеця.
(Пр�	 зас����а��я	 К�є��а,	 �р�	 ��чат�к	 ��ел�к�г�	 б��і����цт��а	

�	К�є��і,	�р�	��х��ал�	к��гам	та	і�.)

8. обмін враженнями щодо прочитаного.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 робота з таблицею.
За�����іт�	табл�цю	�з�ак,	за	як�м�	літ���с�	м�ж�а	��і��ест�	
��	�а�к����х	іст�р�ч��х	та	х���ж�іх	т���рі��.

ознаки наукових творів ознаки художніх творів

Ст�сліст�,	к��с�ект����іст�	���кла��	
���ій;	�ат���а��я;	�бмеже�іст�	х���ж�іх	
зас�бі��	�	за��сах	�р�	іст�р�ч�і	���і�

Ная���іст�	леге��,	���га�к�;	
�ісе��,	каз�к;	���к�р�ста��я	
х���ж�іх	зас�бі��

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	фраз�:

«За	����м�г�ю	літ���с�	м�…»
«Ме�і	за�ам’ятал�ся…»
«Н����м	�ля	ме�е	б�л�	те,	щ�…»

VII. доМашнє завдання

З�ат�	��і��м�сті	�р�	«П���іст�	м���л�х	літ»	і	й�г�	а��т�ра,	��мі-
т�	�ереказ���ат�,	а�аліз���ат�	фрагме�т�	літ���с�.
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Урок № 10

Тема. К�є���-Печерс�к�й	�атер�к	як	�ам’ятка	ж�тій-
���	літерат�р�.	О����і�а��я	�р�	Пр�х�ра	ч�р��-
р�зця.

Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 із	 �ам’ятк�ю	 ж�тій���	 лі-
терат�р�,	 ����м�гт�	 �с��і��м�т�	 �р�х���а��й	
зміст,	 м�рал��і	 �аста�����	 �����і�а��я	 �р�	
Пр�х�ра	 ч�р��р�зця;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���-
бірк����г�	 ч�та��я,	 а�аліз�	 т���рі��	 �а������	 лі-
терат�р�,	�браз�е	та	л�гіч�е	м�сле��я,	��мі��я	
���сл���лю��ат�	 ��лас��	 ��мк�	щ���	 �р�ч�та��-
г�;	 ���х������ат�	 ��ч�ття	 ����аг�	 ��	 іст�р�ч��г�	
м���л�г�	�аш�г�	�ар���,	�раг�е��я	��	�ра��е�-
��г�	ж�ття.

обладнання: ����а��я	�атер�ка,	ілюстраці�	��	���г�.

Теорія літератури: �атер�к,	ж�тіє,	��ста���е	�����і�а��я.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

У	�а������	лю��	зач�т���ал�ся	«ж�тіям�»	с��ят�х	і	м�че��кі��,	
�ра��е���х	лю�ей,	 ста���л�	 �х	 с�бі	 за	��зірец�.	 І	х�ч	�р�йшл�	��же	
багат�	час�,	ста��ле��я	лю�ей	��	так�х	���ят�,	як	�ра���а,	�раця,	
тер�і��я,	люб���,	�е	змі��л�ся.	Їх,	як	і	т�сяч�ліття	т�м�,	����ажа-
ют�	р�сам�,	гі���м�	с�ра��ж����	лю����.	Д�маю,	щ�	з�ай�мст���	
зі	 зразкам�	ж�тій���	 літерат�р�	 збагат�т�	 �ас	 �����м�	 ��мкам�	
та	��раже��ям�.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. «Мовна розминка»

(Д���.	�р�к	№	��.)

2. розповідь про «Повість минулих літ» та її автора.

3. Переказ опрацьованих уривків літопису.
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4. інтерактивна вправа «Гронування».

В�з�ачте	�р���і��і	��мк�	літ���с�	«П���іст�	м���л�х	літ».

Провідні думки літопису «Повість минулих літ»

зас��же��я	
між�с�б�ц�,	
ч��ар

сх��але��я	�ат-
рі�т�зм�	р�с�-
к�х	к�язі��

зах��ле��я	�ар����ю	
м��рістю,	багатст���м	
та	м�р�люб�істю	�а-
ш�х	�ре�кі��

��х��ала	
к��ж��-
м�	��че�-
�ю

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.

«К�є���-Печерс�к�й	 �атер�к»	—	 це	 збір��к	 �����і�а��	 �р�	
зас����а��я	 Печерс�к�г�	 м��аст�ря	 та	 �р�	 й�г�	 �ерш�х	 �іячі��.	
(Патер�к	—	 ��і�	 сл���а	 «�атер»	—	 лат��с�ке	 «бат�к�».)	 У	 ц��м�	
т���рі	��є��ал�ся	��хр�ст�я�с�кі,	яз�чес�кі	��ір���а��я	з	хр�ст�-
я�с�к�м�;	��міще�і	��і��м�сті	�р�	ек���міч�і,	с�ціал��і	й	к�л�т�р-
�і	��і���с���	��	К����с�кій	Р�сі;	���са�е	ж�ття	�ерш�х	�ечерс�к�х	
м��ахі��.	Ф�рм���а��я	збір��ка	за��ерш�л�ся	��	XV	ст.	Іс��є	кіл�ка	
й�г�	ре�акцій.	Перше	�р�к���а�е	����а��я	��бач�л�	с��іт	1661	р�к�	
за	і�іціат����ю	І��ке�тія	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:

—	 Як�м�	 р�сам�	 �а�іле��й	 чер�ец�	 Пр�х�р?	 (Аскет�зм�м,	
�рац�����тістю,	 чес�істю,	 гл�б�к�ю	��ір�ю,	 люб���’ю	��	Б�га	й	 ��	
лю�ей.)

—	 Щ�	��	�����і�а��і	є	леге��ар��м,	а	щ�	реал���м?

легендарне реальне

Перет���ре��я	л�б���	
�а	хліб,	���ел�	�а	сіл�	
і	�а���ак�

Ч��ар�	к�язі��,	г�л��,	�ара��	��л���ці��;	�ечес-
�іст�	лю�ей;	ж�рст�кіст�	і	к�р�сл���іст�	С��я-
т���лка

—	 В���шіт�	фраз�	 з	 �����і�а��я,	 які	м�ж�а	�аз��ат�	 се�те�-
ціям�,	 аф�р�змам�.	 («С��	 без	 м�л�сті	 т�м�,	 хт�	 сам	 �е	 т���р�т�	
м�л�сті»,	«В��ечері	�р�х���т�	�лач,	а	�а	ра��к	т�ржест���»,	«За-
з�ріс�іст�	 �е	 ��міє	 ��і��а��ат�	 �ере��аг�	 к�р�с��м�	 с��р�т�	шкі�-
л����г�»	та	і�.)
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Складання «логічного ланцюжка».
Скла�іт�	 «л�гіч��й	 ла�цюж�к»,	 ���к�р�ст����юч�	 �а��е�е�і	
сл���а.

л�б��а	 сіл�	 ч���
хліб	 ���іл	 к�яз�
чер�ец�	 к�яз�	 �ра��е���к

(Чер�ец�	 Пр�х�р	 р�б���	 із	 л�б���	 с�ра��ж�ій	 хліб.	 К�яз�	
х�ті��	 р�збагатіт�	 за	 рах���к	 т�г�,	 щ�	 чер�ец�	 �ерет���рю��а��	
���іл	�а	сіл�.	Пі�	���л����м	ч��а,	ст���ре��г�	че�цем,	к�яз�	ста��	
�ра��е���к�м.)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	х�ті��	б�	(х�тіла	б)…»
«Ме�е	 ��раз�ла	 ��мка	 з	 �����і�а��я	 �р�	 Пр�х�ра	 ч�р��р�зця	

�р�	те,	щ�…»
«З�ай�мст���	з	�ра�а�����ю	�кра��с�к��	літерат�р�ю	�ає	�ам…»

VII. доМашнє завдання

О�рацю��ат�	матеріал	�і�р�ч��ка	�р�	«К�є���-Печерс�к�й	�а-
тер�к»,	��міт�	�ереказ���ат�	й	а�аліз���ат�	�����і�а��я	�р�	Пр�х�ра	
ч�р��р�зця;	�і�г�т���ат�	����і��мле��я	�р�	братст��а,	ака�емі�.

Урок № 11

Тема. Укра��с�ка	літерат�ра	ре�еса�с�	і	бар�к�.	І.	В�-
ше�с�к�й.

Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 з	 �кра��с�к�ю	 літерат�р�ю	
ре�еса�с�	 та	 бар�к�,	 ��статтю	 ��с�ме���ка-
��леміста	 І.	В�ше�с�к�г�;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	
���з�аче��я	 літерат�р��-м�стец�к�х	 ст�лі��	 та	
�х�іх	�з�ак,	��мі��я	сам�стій��	�рацю��ат�	з	��-
�атк����ю	літерат�р�ю,	с�р�ймат�	і�ф�рмацію	
�а	 сл�х,	 ��і�б�рат�	 г�л����е	й	 скла�ат�	ціліс�е	
�я��ле��я	 �р�	 літерат�р�і	 я���ща;	 ���х������ат�	
��ч�ття	 �атрі�т�зм�,	 т�лера�т�іст�,	 �раг�е�-
�я	��	з�а��.
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обладнання: факс�міл��і	����а��я	�ерш�х	�р�к���а��х	к��г	
ч�	�х	ф�т�;	ф�т�-,	��і�е�матеріал�	�р�	Остр�з�к�,	
К�є���-М�г�ля�с�к�	ака�емію;	сл�����к	літера-
т�р�з�а��ч�х	термі�і��.

Теорія літератури: ре�еса�с,	бар�к�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Н���і	 час�	 ���магают�	 �����х	 �ісе��.	 М�г�т�я	 є��р��ейс�ка	
�ержа��а	 К����с�ка	 Р�с�,	 р�з�а��ш�с�	 �а	 �кремі	 �ріб�і	 к�язі��-
ст��а,	 ��т��ала	 ��	 кр���а���х	 між�с�б�цях	 та	 ч��арах.	 М��г�л�-
татарс�ка	 �р�а	 ск�р�сталася	 ц�м	 і	 �а	 ціл�х	 ���а	 ст�ліття	 �ере-
т���р�ла	 �аш	 край	 �а	 р����,	 ��стелю.	 Ві�����і���	 б�л�	 майже	
�����істю	 з��ще�і	 й	 �а�ба��я	 к�л�т�р�,	 літерат�р�.	 І	 тіл�к�	
��	кі�ці	XVI	—	�а	��чатк�	XVII	ст.	�аміт�л�ся	�ерше	�кра��с�ке	
��і�р��же��я,	яке	характер�з���ал�ся	заг�стре��м	��і�ч�ттям	�а-
ці��ал����	сам�б�т��сті,	с��га�ам�	�р�	з�л�т�	к�яж�	��б�,	��і�-
����ле��ям	���с�к��	к�л�т�р�,	�с��іт�,	к��г���са��я,	акт�����м�	
з��’язкам�	 з	 є��р��ейс�к�ю	 к�л�т�р�ю.	 Ос�	 �р�	 цей	 скла���й,	
с��еречл����й	 і	 раз�м	 із	 т�м	 ціка���й	 час,	 як�й	 ще	 �аз���ают�	
«��ра�іш���ю	 з�рею»	 �кра��с�к��	 літерат�р�,	 й	 ��г����р�м�	 м�	
�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. клоуз-тести.

Пр�����жіт�	рече��я.

1)	 «К�є���-Печерс�к�й	�атер�к»	—	це…
�)	 У	«Патер�к�»	й�ет�ся	�р�…
3)	 Із	ц�м	т���р�м	м�	з�ай�м�м�ся	як	із	х���ж�ім,	а	�е	�а�к�-

���-іст�р�ч��м	т�м�,	щ�…
4)	 Пр�х�р	ч�р��р�зец�	��і�з�ача��ся	т�м,	щ�…
5)	 С����м�	ч��есам�,	�ра��е���м	ж�ттям	Пр�х�р	���л�����	�а-

��іт�	�а…
6)	 О����і�а��я	�р�	Пр�х�ра	ч�р��р�зця	��ч�т�…
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2. Завдання учням.
П�є��айте	���раз�	з	�����і�а��я	�р�	Пр�х�ра	ч�р��р�зця	з	���-
з�аче��ям	х���ж�іх	зас�бі��.

гірк�м,	м���	��л�� з��ерта��я

с��ітл�м,	ч�ст�м,	с�л��к�м метаф�ра

с��	без	м�л�сті	т�м�,	хт�	сам	�е	т���р�т�	м�л�сті і���ерсія

б�л�	ч��ар�,	г�л��	с�л���й ��рі���я��я

гірк�т�	�а	с�л��кіст�
ра�іст�	�ісля	�ечалі

����т�р�

а�і	сіл,	а�і	ж�т��ц� е�ітет�

Д�ше!	Пр�х�ре! а�т�теза

�ішла	сла��а
�г�р����	см�т�к

аф�р�зм

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. робота зі словником літературознавчих термінів.
(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	сл�����чк�.)
Ре�еса�с,	 аб�	 Ві�р��же��я	 —	 це	 іст�р�ч��й	 �ері��	 р�з-

���тк�	 кра��	 Є��р���	 ��	 XV–XVI	 ст.,	 к�л�	 ��і�б���а��ся	 �ерехі�	 ��і�	
Сере������іччя	��	Н����г�	час�	—	��ел�к�х	ге�графіч��х	��і�кр�тті��,	
ст���ре��я	 ма��факт�р,	 ��чатк�	 �р�карст��а,	 ф�рм���а��я	 �аці�-
�ал���х	 �ержа��.	 Пр��аг�ют�ся	 г�ма�ізм,	 і�терес	 ��	 ф�л�кл�р�,	
�аці��ал����	 м����,	 а�т�ч��сті.	В	 Укра��і	 збіл�ш�єт�ся	 кіл�кіст�	
�ам’ят�к	 �р�гі�ал����	 літерат�р�,	 р�з�����аєт�ся	 ��леміч�а	 літе-
рат�ра,	 �айяскра��іш�м	 �ре�ста����к�м	 як��	 є	 І��а�	 В�ше�с�к�й.

2. робота з повторення вивченого матеріалу.
(Уч�і	�р�га��ют�	��і��м�сті	�р�	І.	В�ше�с�к�г�	з	��ем�	І.	Фра�-

ка,	щ�	�����чалася	�	8-м�	класі.)

3. Зачитування творів і. Вишенського.
(«П�сла��я	��	є��ск��і��»	та	і�.).

4. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
(Уч�і	 �і�	 кері����цт���м	�ч�теля	 ���з�ачают�	 р�с�	��леміч���	

літерат�р�	за	т���рам�	І.	В�ше�с�к�г�.)

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Релігій�іст�;
—	 зас��же��я	ж�рст�к�сті	 й	 без��ш��сті	 м�ж����ла�ці��,	 �х-

���г�	�ехт���а��я	�р���сам	��ір�	й	�р�ст�	лю�с�к��	м�ралі;
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—	 зах�ст	�р�ст�х	тр��і����кі��;
—	 �р�б��же��я	 �аці��ал����	 с��і��м�сті	 й	 лю�с�к��	 гі���сті	

�кра��ці��,	�х	�раг�е��я	��	�ра����	й	���лі;
—	 ���к�р�ста��я	 ем�цій��	 забар��ле���	 лекс�к�,	 г�стр�х	 ���-

сл���і��	—	�е�л�гізмі��,	а�т�тез�	та	і�ш�х	зас�бі��	���раз��сті.

5. Заслуховування повідомлень учнів.

(Уч�і	 р�з����і�ают�	 �р�	 �ра���сла���і	 братст��а,	 Остр�з�к�	 та	
К�є���-М�г�ля�с�к�	ака�емі�,	�ерш��р�карі��	С��ят���лка	Фі�ля,	
Фра�ц�ска	 Ск�р���,	 І��а�а	 Фе��р���а	 та	 �х�ю	 р�л�	 �	 р�з���тк�	
�кра��с�к��	к�л�т�р�	(���к�р�ст����ют�ся	�і�р�ч��к	та	���атк���і	
матеріал�).)

6. Перегляд ілюстративних матеріалів.

7. робота зі словником літературознавчих термінів.

(Уч�і	р�блят�	за��с�	�	сл�����чк�.)
Бароко	 —	 ст�л�	 �	 є��р��ейс�к�м�	 м�стецт��і,	 як�м�	 ��ласт�-

��а	 �ек�рат����а	 ��ш�іст�,	 ���га�л���іст�	 і	 мал������чіст�	 ф�рм,	
к��траст�іст�	 с��ітла	 і	 ті�і.	Сере�	 зас�бі��	 м�стецт��а	 це�трал��е	
місце	��сі�ає	метаф�ра,	��рі���я��я,	алег�рі�.	Раз�м	з	т�м	ст�л�	
бар�к�	 з��ерта��ся	 ��	 ж�����	 �еталі,	 ч�ттє����	 к��крет��сті	 та	 ��	
і�����і��алізаці�.

8. Складання опорного конспекту «Жанри бароко».

Жанри бароко

—	 П�леміч�а	літерат�ра	(т���р�	І.	В�ше�с�к�г�).
—	 «Н�з�кі»	к�ме�ій��-г�м�р�ст�ч�і	жа�р�	(шкіл��а	�рама,	

«різ���я�і»	й	«��ел�к���і»	��ірші-тра��есті�).
—	 «Сере��і»	 й	 «���щі»	 жа�р�	—	 р�т�р�ч�а	 �р�за	 (Клір�к	

Остр�з�к�й,	 Мелетій	 См�тр�ц�к�й,	 К�р�л�	 Тра�к��ілі��-Ста��-
р���ец�к�й).

—	 Е�іграм�а	 ��езія	 (Лазар	 Бара�����ч,	 Кл�ме�тій	 З�����і���,	
І��а�	Вел�чк���с�к�й).

—	 Орат�рс�ка	 �р�за	 (�р�����і�і	 І��а�а	 Галят���с�к�г�,	Дм�тра	
Т��тала,	Стефа�а	Д���рс�к�г�).

—	 Емблемат�ч�а	літерат�ра	 (Гр�г�рій	Ск����р��а	��	�р�з����х	
�іал�гах	��а�ч�ю��а��	абстракт�і	���яття	та	і�е�).

—	 Іст�р�к�-мем�ар�а	�р�за	(�еяка	«театрал��іст�»,	р�т�р�ч-
�іст�	���с�	��	«Літ���сі»	Самійла	Вел�чка,	«Іст�рі�	р�сі��»).

—	 Пісе��а	 бар�к���а	 лір�ка	 («ет�кет�а»	 �а�егір�ч�а	 ��езія	
�а	чест�	т�т�л���а��х	�сіб,	с��ітс�ка	лір�ка	(елегія,	�іс�я)).
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9. коментар-підсумок учителя.
Як	бач�м�,	��с�т�	скла��а	й	�ас�че�а	���іям�	е��ха	ре�еса�-

с�	й	бар�к�	с�р�ял�	р�з���тк�	�р�гі�ал����	�кра��с�к��	літерат�-
р�:	з’я���л�ся	����і	жа�р�,	тем�	й	м�т����,	х���ж���-���ражал��і	
зас�б�.	 Літерат�р�і	 т���р�	 ��	 ст�лі	 бар�к�	 мал�	 с�л��е	 релігій�е	
забар��ле��я.	 Їх	т���рці	�раг��л�	с�ра���т�	��раже��я,	з���р�ш�т�	
й	сх���лю��ат�,	част�	�а��іт�	за	рах���к	ч��ер�ац�к�г�,	�ез���чай-
��г�	��	змісті	й	�а��іт�	ф�рмі	(«фіг�р�і	��ірші»).

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
З�ай�іт�	с�іл��е.

	 «Б�к��ар»	 «А��ст�л»

?

«Біблія»

  Відповідь:	 �ерші	 �р�к���а�і	
к��г�	��	Укра��і.

	 С.	Фі�л�	 Ф.	Ск�р��а

?

І.	Фе��р���

 Відповідь:	�ерш��р�карі.

	 Гал��а	 Петр�	Са-
	 Г�ла���-	 гай�ач-
	 чі���а		 ��й

?

Петр�	
М�г�ла   Відповідь:	меце�ат�,	щ�	

с�р�ял�	р�з���тк�	�с��іт�,	
�а��чал���х	закла�і��.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Ме�е	��раз�л�…»
«Я	зр�з�мі��	(зр�з�міла),	щ�…»
«Літерат�ра	ре�еса�с�	й	бар�к�	ціка��а	т�м,	щ�…»
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VII. доМашнє завдання

О�рацю��ат�	 тем�	 за	 �і�р�ч��к�м,	 скласт�	 �ла�;	 �і�ібрат�	
ціка��і	факт�	з	іст�рі�	та	к�л�т�р�,	літерат�р�;	��міт�	р�з����і�ат�	
�р�	І��а�а	В�ше�с�к�г�	та	й�г�	т���р�.

Урок № 12

Тема. Іст�р�ч��-мем�ар�а	�р�за.	К�зац�кі	літ���с�.	
«Іст�рія	р�сі��».

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	зі	зміст�м,	жа�рам�	та	і�ей-
��-х���ж�ім�	 �с�бл����стям�	 іст�р�ч��-ме-
м�ар���	 �р�з�;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 а�аліз�	 та	
�загал��е��я	 �а��чал���г�	 матеріал�,	 ��мі��я	
���к�р�ст������ат�	 між�ре�мет�і	 з��’язк�;	 ���х�-
�����ат�	����аг�	��	іст�р�ч��г�	м���л�г�	�аш�г�	
�ар���,	��ч�ття	�атрі�т�зм�.

обладнання: різ�і	 ����а��я	 к�зац�к�х	 літ���сі��,	 ��і�����і��і	
р�з�іл�	іст�рі�	Укра���,	ілюстраці�	��	��х.

Теорія літератури: літ���с,	а���ім.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
К�зачч��а,	 Хмел���чч��а…	 Ч�	 �е	 �айгер��ч�іша,	 �айсла��-

�іша	��ба	 ��	 іст�рі�	 �кра��с�к�г�	�ар���!	Д�	�ас	 �ійшл�	�е	л�ше	
��к�ме�т�	ціє�	��б�,	а	й	літ���с�,	які	�ре�ста��ляют�	���і�	�ч�ма	
�че����ці��,	 �с�і���ют�	 к�зац�кі	 ������г�,	 �е���ачі,	 ��м�	 та	 с���і-
��а��я.	 Д����м	 зберігся	 й	 а���ім��й	 т��ір	 «Іст�рія	 р�сі��»,	 як�й	
�аз���ают�	 «��іч��ю	 к��г�ю	 �езалеж��сті	 �кра��с�к�г�	 �ар���».	
Д�маю,	щ�	 �а	 с��г���іш���м�	 �р�ці	 к�зац�кі	 час�	 ста��т�	 �ля	
��ас	 бл�жч�м�	 й	 зр�з�міліш�м�	 за���як�	 х���ж�ім	 с��і�че��ям	
�а���іх	��с�ме���кі��	—	Сам�����ця,	Грабя�к�	і	Вел�чка.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. розповідь про добу ренесансу та бароко.
(Уч�і	р�з����і�ают�	за	�ла��м	«ла�цюжк�м».)
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2. Характеристика письменника-полеміста і. Вишенського та 
його творів.

3. Повідомлення учнів.
(Уч�і	 р�з����і�ают�	 �р�	 сам�стій��	 з�ай�е�і	 ціка��і	 факт�	

щ���	�кра��с�к��	літерат�р�	ц��г�	�ері���,	іст�р�ч�і	�бста�����.)

4. Складання «асоціативного куща».
Скла�іт�	 «ас�ціат�����й	 к�щ»	 із	 ключ����м	 сл����м	 «бар�к�»	
(р�с�,	�с�б�ст�сті).

Б	—	бар���стіст�,	багат�ма�іт�іст�	ст�лі��
А	—	а��а�тюр�іст�
Р	—	релігій�іст�,	р�хл���іст�
О	—	�браз�іст�	м����
К	—	к�л�т	«с�л����	та	���щ��	лю����»	�ля	сл�жб�	Б�г�
О	—	�р�гі�ал��іст�	ф�рм�

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
К�зац�ка	��ба	��	іст�рі�	Укра���	та	Є��р���	��	ц��г�	час�	�����є	

�е	л�ше	��че��х-��слі���кі��,	а	й	�сіх,	хт�	�р�	�е�	з�ає.	Саме	��		цей	
�ері��	 закла�ал�ся	 �с�����	 �ем�крат�ч��г�	 ла��.	 З	 к�закам�	
�амагал�ся	 ���р�ж�т�ся	 к�р�лі	 й	 царі,	 �����	 �аймал�	 �х	 �	 с����	
��ійс�ка,	 �ля	 ���к��а��я	 �с�бл����х	 ��р�че��.	 Є	 ��ерсія,	 за	 як�ю	
�р�т�т��ам�	 тр��х	 м�шкетері��	 б�л�	 саме	 за��ріжці.	Т�м	 �аче	
�ам	 б��е	 ціка���	 ��т�рк��т�ся	 ��	 ��лас���	 т���рч�сті	 к�зац�к�х	
��с�ме���кі��-сам�����ці��.	 Д�	 речі,	 і��зем�і	 ма��рі����к�	 зал�-
ш�л�	с��га��,	���с�	Укра���,	��	як�х	�������ал�ся,	щ�	��	�аш�м�	
кра�	так	багат�	грам�т��х	лю�ей,	�а��іт�	сере�	жі��к	і	�ітей,	а	к�-
зак�	з�ал�	аж	��	кіл�ка	м���.

2. Самостійне (або колективне) складання таблиці.
Відомості про козацькі літописи

Характе-
ристика 

твору

«літопис  
самовидця»

«літопис Григорія 
Грабянки»

«літопис самійла 
Величка»

Час���і	
межі		
літ���с�

Вст��	��	���і�	
1648	р.	Д�кла���	
�р�	1648–170�	рр.	
Ст�сл�й	�гля�	
1703–1784	рр.	
1663	р.	—	���с	Ч�р-
���	ра��	�і�	Ніж�-
��м

Іст�рія	к�зацт��а	
з	час�	й�г�	�����к-
�е��я	��	170��	р.

1648–1700	рр.
(4	т�м�)
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Характе-
ристика 

твору

«літопис  
самовидця»

«літопис Григорія 
Грабянки»

«літопис самійла 
Величка»

А��т�р А���ім
сере�	ім���ір��х	—	
релігій��й	�іяч	Р�-
ма�	Рак�шка-Р�ма-
����с�к�й

Га�яц�к�й	��лк���-
��к	(м.	Га�яч	П�л-
та��с�к��	�бл.)
(рік	�ар��же��я	
�е��і��м�й	—	1738)

Закі�ч���	К�є���-
М�г�ля�с�к�	ака-
�емію,	з�а��	
6	м���,	лю���а	е�-
ц�кл��е��ч��х	
з�а��

Тем� Ніж��с�ка	Ч�р�а	
ра�а

Ж�ття,	�ерем�г�	
Б.	Хмел���ц�к�г�

Гет�ма�с�к�-
старш��с�кі	�с�-
б�ці;	�аслі�к�	
�абігі��	татар	та	
і�ш�х	���р�гі��;	
Б.	Хмел���ц�-
к�й;	І.	Сірк�

М�т����,	
і�е�

Г�стра	кр�т�ка	р�з-
брат�	сере�	к�закі��

Усла��ле��я	
гет�ма�а	Б.	Хмел�-
��ц�к�г�

Укра���	треба	ря-
т���ат�

Х���ж�і	
�с�бл�-
���сті,		
б�����а

Ем�цій��й	���кла� На��е�е��я	тексті��	
��к�ме�ті��,	акті��,	
��г����рі��	із	��клю-
че��ям	��ірші��,	�а-
�егір�кі��

Деяка	і�еалізація	
��статі	Б.	Хмел�-
��ц�к�г�

3. Виразне читання уривків із літописів.

4. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями 
щодо прочитаного.

5. Слово вчителя.
«Хт�	 ч�та��	 цю	 “Іст�рію”,	 т�й	 �а	 ��се	 ж�ття	 зал�ш�т�ся	 �і�	

���л����м	бл�ск�ч�г�,	��ібр�юч�г�	ст�лю	а��т�ра	“Іст�рі�”,	так�г�	ч�-
ж�г�	тра�������-�ар���люб��м�	тем�ераме�т���і	�аш�г�	XIX	��ік�;	
т�й	�е	м�же	�е	������лят�	����тріш���г�	г�рі��я,	з	як�м	��салася	
та,	така	“біблій�а”	к��га;	т�й,	�е	м�же	�е	��ста���т�ся	з	рес�ек-
т�м	 ��	 гаряч�-��л�с�юч�г�	 �атрі�т�зм�	 “Іст�рі�”,	 �рга�іч��г�,	
беззастереж��г�,	 сам�����ліюч�г�,	як�м	��і�	б���	�а	Укра��і,	 зак�	
злетіла	�а	�е�	 сара�а	“��селю�с�к�х	 і�е�л�гій”»,—	так	��са��	�р�	
а���ім��й	т��ір	«Іст�рію	р�сі��»	Дм�тр�	Д��ц���.

Ві��м�	 кіл�ка	 с��скі��	 «Іст�рі�	 р�сі��».	 С�стемат�з���а��	 �х	
і	����а��	 О.	Б��я�с�к�й,	 ��че��й	 р���м	 із	 П�лта��щ���,	 �р�фес�р	
М�ск���с�к�г�	��і��ерс�тет�.

В�хі�	 «Іст�рі�	 р�сі��»	 з	 �р�к�	 б���	 зак���мір��м	 та	 іст�р�ч-
��	 з�м���ле��м	 —	 ��	 е��х�	 за�е�а��	 �аці��ал����	 с��і��м�сті	

Закінчення таблиці
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треба	 б�л�	 �ага�ат�	 �кра��цям	 �р�	 �х�і	 іст�р�ч�і	 к�ре�і,	 ге-
р��ч�і	 �ія��я,	 р�з����іст�	 с�час��кам,	щ�	 �х�і	�ращ�р�-к�зак�	
�раг��л�	 з��іл���т�ся	 ��і�	 «рабст��а	 і	 �резре�ія»,	 які	 тяжіют�	
�а�	 ���е���ле��м	 �кра��с�к�м	 �ар���м,	 і	 ����ер��т�ся	 «���	
�ер���ю	 сте�е��	 с���б��»	 стар��	 Укра���;	 щ�	 �����	 б�р�л�ся	 за	
те,	 аб�	 «�е	 б�т�	 рабам�	 �еключ��м�	 і	 ск�т�м	 �есм�сле���м»,	
як�м,	 �а	 ��мк�	 а��т�ра	 «Іст�рі�	 р�сі��»,	 за��ж��	 є	 ��зба��ле�а	
с���є�	 ��ла��	 �ація.	 Укра��ці	 мал�	 з�����т�	 мас����й	 ��і��л���	
с���є�	 і�телект�ал����	 с�л�	��	 ч�ж�	к�л�т�р�.	Як	�ік�л�,	ці	 і�е�	
��же	 акт�ал��і	 ���і,	 �	 XXI	 ст�літті.

6. Виразне читання уривків з «історії русів».

7. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями 
щодо прочитаного.

8. Евристична бесіда.
—	 Пр�	к�г�	з	����ат��х	�іячі��	і�ет�ся	�	т���рі?	(Б.	Хмел���ц�к�-

г�	та	І.	Мазе��.)
—	 Щ�	 є	 і�ей��м	 це�тр�м,	 к�л�мі�ацією	 т���р�?	 (Пр�м���а	

гет�ма�а	П�л�б�тка.)
—	 Щ�	��ам	��і��м�	�р�	таєм��цю	гет�ма�а	Па��ла	П�л�б�тка?	

(Ніб�	��і�	�ере�а��	кіл�ка	б�ч�к	з�л�та	��	а�глійс�к�й	ба�к	і	за����і-
�а��	багатст���	�езалеж�ій	Укра��і,	 але	к��	ба�кі��с�к�г�	рах��к�	
заг�б���ся.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Складання кросворда.
Скла�іт�	 ��та��я	 ��	 кр�с���р�а,	 ���х��яч�	 з	матеріалі��	 тем�;		
ключ���е	 сл����	—	 �різ���ще	 це�трал����	 ��статті	 к�зац�к�х	
літ���сі��	та	«Іст�рі�	р�сі��».

Х
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	��шаюся,	щ�…»
«К�зац�кі	літ���с�…»
Для	ме�е	�����м	б�л�	…»

VII. доМашнє завдання

О�рацю��ат�	 тем�,	 �і�г�т���ат�ся	 ��	 темат�ч���	 к��тр�л����	
р�б�т�.

Урок № 13

Тема. Тематична контрольна робота.	«Вст��.	Ус�а	
�ар���а	т���рчіст�,	Да���я	�кра��с�ка	літерат�-
ра.	Пр�за»�.

Мета: �загал���т�	 з�а��я	 �ч�і��	 за	 �����че��м�	 тема-
м�,	 ���я���т�	 рі��е��	 з�а��,	 �мі��	 та	 �а���ч�к	
з	мет�ю	 к�рекці�;	 р�з�����ат�	 �ам’ят�,	 �браз-
�е	 та	 л�гіч�е	м�сле��я,	 ��мі��я	 ���сл���лю��ат�	
��лас�і	 с��же��я,	 арг�ме�т���ат�	 �х;	 ���х����-
��ат�	����аг�	��	 іст�р�ч��г�	м���л�г�	с���г�	�а-
р���.

обладнання: тест���і	за���а��я	�	����х	��аріа�тах.
Теорія літератури: а�аліз	 х���ж���г�	 т���р�,	 к��текст,	 естет�ка,	

�ар���а	 �іс�я,	 бала�а,	 �р�тча,	 літ���с,	 ре�е-
са�с,	 бар�к�,	 �р�аме�талізм,	 м���ме�талізм.

Хід уроку

I. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

II. основний зМісТ робоТи

1. інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи.

�	 Уч�тел�	так�ж	м�же	���к�р�ст������ат�	����а��я:	В.	В.	Паращ�ч.	Укра��с�ка	
літерат�ра.	��	клас	(�ля	�кра��с�к�х	шкіл):	К�м�лекс��й	з�ш�т	�ля	к��тр�лю	
з�а��.—	Х.:	В��-���	«Ра��к»,	�00��.
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Варіант I

П� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 У	 як�м�	 т���рі	 ��міще�е	 �����і�а��я	 �р�	 Пр�х�ра	 ч�р��-

р�зця?
А	 «К�є���-Печерс�к�м�	�атер�к�»;
Б	 «Іст�рі�	р�сі��»;
В	 «П���істі	м���л�х	літ»;
Г	 Біблі�.

�.	 І��а�	В�ше�с�к�й	—	це	а��т�р:
А	 ����г�	з	к�зац�к�х	літ���сі��;
Б	 т���рі��	��леміч���	літерат�р�;
В	 «П���істі	м���л�х	літ»;
Г	 «Іст�рі�	р�сі��».

3.	 Пр�����жіт�	рече��я.
	 Р������-��б�т���і	�іс�і	б���ают�	так�х	����і��:	…
4.	 Ре�еса�с	—	це…

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 Зр�біт�	к�р�тк�й	а�аліз	«Пр�тчі	�р�	сіяча».
�.	 За	к�зац�к�м�	літ���сам�	та	«Іст�рією	р�сі��»	�характер�-

з�йте	гет�ма�а	Б.	Хмел���ц�к�г�.

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	 арг�ме�т���а�а,	 грам�т�а	 ��і�����і��	 �ці�юєт�ся	
��	4	бал�.)

В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 На��шіт�	т��ір-мі�іатюр�	«Р�л�	хр�ст�я�ст��а	(Біблі�)	��	��-

х�����м�	ж�тті	�кра��с�к�г�	�ар���».
Б	 В�сл���іт�	с��же��я	�р�	те,	ч�	��тріб�а	�ар���ій	�іс�і	�і�-

тр�мка	естра��.

Варіант II

П� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Біблію	�а	�кра��с�к�	м����	�ерекла�ал�:

А	 П.	К�ліш,	І.	П�люй,	І.	Неч�й-Ле���ц�к�й;
Б	 І.	Фра�к�,	Т.	Ше��че�к�,	Леся	Укра��ка;
В	 М.	Р�л�с�к�й,	І.	К�черга,	О.	Д���же�к�;
Г	 В.	С�сюра,	П.	Т�ч��а,	М.	К�ліш.

�.	 Осере�кам�	к�л�т�р�	��	Укра��і	XIV–XV	ст�літ�	б�л�:
А	 м��аст�рі;
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Б	 братст��а;
В	 біблі�тек�;
Г	 шк�л�.

3.	 Пр�����жіт�	рече��я.
	 Бала��	б���ают�	так�х	����і��:	…
4.	 На��шіт�	���з�аче��я	бароко.

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 Зр�біт�	к�р�тк�й	а�аліз	«Пр�тчі	�р�	бл����г�	с��а».
�.	 Схарактер�з�йте	Пр�х�ра	ч�р��р�зця	�а	�с����і	�����і�а�-

�я	�р�	���г�.

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	 арг�ме�т���а�а,	 грам�т�а	 ��і�����і��	 �ці�юєт�ся	
��	4	бал�.)

В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 На��шіт�	 т��ір-мі�іатюр�	 «П�гля�	 с�час��ка	 (аб�	мій	 ��-

гля�)	 �а	 трагіч�і	 ст�рі�к�	 �а����м���л��	 іст�рі�	 рі���г�	
�ар���».	(За	к�зац�к�м�	літ���сам�	та	«Іст�рією	р�сі��».)

Б	 В�сл���іт�	с���є	с��же��я	�р�	те,	ч�	х�тіл�	б	���,	щ�б	��аше	
майб�т�є	 ��есілля	 ��і�б���ал�ся	 за	 �ар����м�	 тра��ціям�	
й	�а	�с����і	�ар�����	м�ралі.

Урок № 14

Тема. П�езія	 �а������	 �кра��с�к��	 літерат�р�.	 І��а�	
Вел�чк���с�к�й.	Фіг�р�і	(к�рй�з�і)	��ірші.

Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 із	 �а�����ю	 �кра��с�к�ю	
��езією,	 ��	 темам�,	 м�т���ам�,	 ��ш�кам�	 �р�-
гі�ал����	 ф�рм�;	 ����м�гт�	 �с��і��м�т�	 і�ей-
��-х���ж�і	 �с�бл����сті	 фіг�р��х	 ��ірші��;	 р�з-
�����ат�	 �а���чк�	 ����мл����г�	 ч�та��я,	 а�аліз�	
лір�ч��х	 т���рі��,	 �мі��я	 ���сл���лю��ат�	 ��лас�і	
��мк�	 щ���	 �р�ч�та��г�;	 ���х������ат�	 ����а-
г�	 ��	 ��х�����х	 ці���стей	 �ар���,	 естет�ч��й	
смак.

обладнання: ����а��я	 к�рй�з��х	 ��ірші��	 різ��х	 а��т�рі��	 (Гі-
й�м	 А��ллі�ер),	 ����а��я	 т���рі��	 І.	Вел�чк���-
с�к�г�	 (�	 збірках),	 а��і�за��с�	�іс�і	 «Їха��	к�-
зак	за	Д��ай».

Теорія літератури: фіг�р��й	(к�рй�з��й)	��ірш,	х���ж�і	зас�б�.
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Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 аналіз контрольних робіт.

II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.

Д�����,	 але	 ��треба	 ��сат�	 ��ірші	 �����кла	 ��	 багат��х	 �а���іх	
�ар��і��	 і	 �а	 Зах��і,	 і	 �а	 Сх��і.	П��ек���,	 �а�р�кла�	 �	 Я���і�,	
��	К�та�,	це	�������л�ся	��	ра�г	�б���’язк����х	�мі��	�ержа����х	сл�ж-
б���ці��,	б�л�	��сезагал���м	зах��ле��ям.	Щ�	ст�с�єт�ся	Укра���,	
т�	 ��	 братс�к�х	шк�лах	 та	 к�легі�мах	 ����м	 із	 �ай��ажл���іш�х	
�ре�меті��	б�ла	�і�т�ка	(те�рія	та	�ракт�ка	��ірш���а��я).	Ст��е�т�	
��х�����х	шкіл	—	«ма��рі���і	�як�»,	«с���е�»	—	�а��іт�	зар�бля-
л�	с�бі	�а	�р�ж�т�к,	 скла�аюч�	різ���я�і	��ірші	та	���к���юч�	 �х	
�	ма��рах.	У	�а��чал���х	закла�ах	��сал�	з�ебіл�ш�г�	��х��ал��і	
��ірші,	 а	 за	 �х	 межам�	—	 сат�р�ч��-г�м�р�ст�ч�і,	 т�м�	 �ста��і	
�айчастіше	б�л�	а���ім��м�.

Пр�	і�ей��-х���ж�і	ш�ка��я	��еті��	��б�	бар�к�	м�	й	��г����-
р�м�	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

Iіі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.

Да���я	 �кра��с�ка	 ��езія	XVI–XVIII	 ст�літ�	 �ре�ста��ле�а	 ба-
гат�ма	іме�ам�.

П�ет�	 �ай�а���іш�х	 часі��	 —	 Кл�ме�тій	 Зі����і���,	 Касія�	
Сак����ч,	 Лазар	 Бара�����ч,	 С�ме��	 П�л�ц�к�й,	 К�р�л�	 Тра�к-
��ілі��-Ста��р���ец�к�й,	І��а�	Вел�чк���с�к�й	та	і�.	Сере�	��х	�ехт�	
��са��	 лат���ю	 ч�	 ��л�с�к�ю	 м����ю.	 Та	 й	 т�г�час�а	 �кра��с�ка	
м���а	�е	б�ла	сх�ж�ю	�а	с�час��,	т�м�	і	��	�ля	�ас	�������т�ся	�ере-
кла�ат�.

Як	м�	 �ам’ятаєм�,	 за���а��ям	 літерат�р�	 бар�к�	 (а	 саме	 цей	
ст�л�	 характер��й	 �ля	 �ерш�х	 �р�гі�ал���х	 ��лас�е	 х���ж�іх	
т���рі��	 �кра��с�к��	 літерат�р�)	 б�л�	 ��раз�т�	 ч�тача,	 з�������ат�,	
�і�к�р�т�	с����й	і�е�	—	якщ�	�е	зміст�м,	т�	ф�рм�ю.	Так	�����кл�	
фіг�р�і	(к�рй�з�і)	��ірші.	І	�айбіл�ше	��	ц��м�	жа�рі	�сла�����ся	І��а�	
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Вел�чк���с�к�й.	Пр�	 ���г�	 м�	 з�аєм�	 з���сім	 �ебагат�.	Не��і��ма	
�а��іт�	 �ата	 �ар��же��я,	 ��мер	 м�тец�	 1701	р�к�.	 Працю��а��	
�	Чер�ігі��с�кій	 �р�кар�і	 Лазаря	 Бара�����ча,	 ��тім	 �тр�ма��	 ��-
са��	 �рес��ітера	 (с��яще��ка)	 Ус�е�с�к��	 церк���	 ��	П�лта��і.	 Ві�	
—	а��т�р	 збір�к	«Млек�»	 та	«Зеґар	 з	��л�зеґарк�м»	 (зеґар	—	г�-
�����к),	 �	 як�х	 �міще��	 �а�егір�к�,	 е�іграм�,	 к�рй�з�і	 та	 лі-
р�ч�і	��ірші	релігій��г�	і	с��ітс�к�г�	зміст�;	�ерекла�ач,	те�рет�к	
фіг�р��г�	��ірш���а��я.

Ві��м�й	с�час��й	літерат�р�з�а��ец�,	��с�ме���к	В.	Ше��ч�к	
��і�з�ача��:	«І��а�	Вел�чк���с�к�й	�алежа��	��	т�х	м�тці��	�кра��с�-
к�г�	 бар�к�,	 які	�е	ш�кал�	�����г�	 зміст�,	 р�зш�рююч�	й�г�	ч�	
���аюч�	�і�	с����м	к�т�м	з�р�.	Ві�	��б�ра��	тра��цій�і	тем�	і	ма��	
к��сер��ат����е	 р�з�мі��я	 ка���і��	 ���с�к��	 ��езі�.	 Зате	 ��ел�к�	
���аг�	��і��а��а��	ф�рмі,	���я��ляюч�	т�т	�емал�	майстер�іст�	та	���-
�ахі�л���іст�,	скла�аюч�	т���р�	к�л�-�е-к�л�	як	реб�с�,	а	і�к�л�	
як	��ет�ч�і	к��стр�кці�».

Сам	І.	Вел�чк���с�к�й	�	«Пере�м���і	��	ч�тача»	заз�ач���:
«Най����а��-єм	 теж	 ��	 шт�чках	 і��зем��х	 м��гі�	 �з��б�і�	 міс-

тер�і�	шт�чк�,	але	�е	�а	сла���	Б�жію,	тіл�к�	�а	мар�і�	с��г�с��іт-
�і�	жарт�	����а�і�,	 з	к�т�р�х	я,	т�л�к�	с��с�б	��зя��ш�,	м�ж���-єм	
тр��	�е	к�	як�м�,	�е	�ай	Б�же,	тщесла��ію,	але	щег�л��е	к�	сла��і	
Б�га	 сла���	 і	 сла�����	 ��ла��ч�ці	 �аш��	 Б�г�р���ці	 і	 �ріс��	 �і���	
Марі�,	а	�а	�з��б�	�тч�з��	�аш��	і	�тіх�	мал�р�сійс�к�м	с���м	��,	
з��лаща	��	ч�та��я	�х�ч�м	і	люб�м��р�м».

2. Виразне читання віршів і. Величковського.

(Уч�тел�	 ���раз��	 ч�тає	 ��ірші	 І.	Вел�чк���с�к�г�	 «М���т�»,	
«Л�ка»,	«Жарті��л����й»,	«Рак	літерал���й»	та	і�.	(Д���.	Д��ат�к	
1	��	�р�к�	№	14).)

3. Словникова робота, обмін враженнями про фігурні вірші 
і. Величковського.

4. Евристична бесіда.

—	 Які	�с�����і	ці���сті	�т��ер�ж�є	��ет?	(Люб���	��	Б�га,	�раг-
�е��я	��	�ра��е���г�	ж�ття;	зас��ж�є	срібр�любст���,	мар��сла��-
ст���.)

—	 Ч�	 с�ра���і	 І.	Вел�чк���с�к�й	 �р��іляє	 біл�ше	 ���аг�	 ф�р-
мі	 ��езі�,	 а	 �е	 ��	 зміст�?	 (Зміст	 й�г�	 ��ірші��	 гл�б�к�й,	 філ�с�ф-
с�к�й.)

—	 Для	ч�г�,	�а	��аш�	��мк�,	��тріб�і	такі	��ірші?	(Для	р�з���т-
к�	л�гіч��г�	м�сле��я,	м������	���ра����сті;	це	р�з��ага	—	�х	треба	
р�зга����ат�	як	г�л����л�мк�,	шара��.)
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5. Слово вчителя.
С��іт�����	 сла���	 заж���	 ��ірш	«Їха��	к�зак	 за	Д��ай»,	 як�й	 ста��	

�ар����ю	 �іс�ею.	 Й�г�	 а��т�р�м	 ����ажают�	 к�зака	 Семе�а	 Кл�-
м���с�к�г�	 з	 Харкі��щ���	 (рік	 �ар��же��я	 �е��і��м�й	—	 ��мер	
1730	р.).	 Це	 яскра���й	 зраз�к	 �а������	 люб������	 лір�к�.	 (Д���.	
Д��ат�к	�	��	�р�к�	№	14.)

6. Виразне читання вірша-пісні «Їхав козак за дунай», прослухо-
вування аудіозапису.

7. обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда.
—	 Як�й	�с������й	х���ж�ій	�р�й�м	леж�т�	��	�с����і	��б������	

�іс�і?	(Діал�г	�р�ща��я.)
—	 Які	 р�с�	 с��рі��юют�	 цей	 т��ір	 із	 �ар����ю	 �іс�ею?	 (П�-

стій�і	 е�ітет�,	 зме�ше��-�естл���і	 сл���а,	 з��ерта��я,	 �кл�ч�і	 ре-
че��я.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Скла�іт�	 «�с�х�л�гіч��й	 ��ртрет»	 І.	Вел�чк���с�к�г�	 за	 й�г�	
т���рам�	та	���сл���лю��а��ям�.

�атрі�т �с��іче��й р�з�м��й філ�с�ф ���га�л����й

і. Величковський

гл�б�к�	
релігій��й

з	��ет�ч��м	
�ар�м

�е	к�р�ст�люб-
��й

�е	сла���люб-
��й

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Нез���чай��м	�ля	ме�е	б�л�	те…»
«В��ажаю,	щ�	фіг�р�і,	к�рй�з�і	��ірші,—	…»
«І�к�л�	ф�рма	т���р�,	�а	мій	��гля�,	����магає…»

VII. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	ч�тат�	й	а�аліз���ат�	��ірші	 І.	Вел�чк���с�к�г�;	
скласт�	фіг�р��й	��ірш	(м�ж�а	ря��к).
В���ч�т�	 �а�ам’ят�	 ��ірш	 С.	Кл�м���с�к�г�,	 �і�г�т���ат�	
����і��мле��я,	і�сце�і��к�.





1.

�.
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додаток 1 до уроку № 14

� � �
Отк���	�ъет	т�	ся	с�це��ая	��са�а?	
С	са�а.	
Кт�	т�	��	са�ъ	с�ъ��	смерт��	���а�е	�т	�ре��а?	
Є��а.	
Кт�	же	Є���	��	т�м	�релст�,	зм�й	л�	��ерт�гра�скій?	
А�скій.	
Т�	съеш�	слезам�	�е	без	����ы	��ле;	
Оле!	
Отселъ	��ся	б��еш�	с�	тр���м	стяжат�,	
жат�,	
Отселъ	тебе,	чаю,	смерт�	���змет	к�	гр�б�	
�б�.	
Т�	смерт�	�же	єсте	���	��ък�	�ре�а��,	
А��.	
Отк���	же	ж�з��	�ак�	�ач�ете	��зымат�	
Мат�.	
Мат�	чаю	�тр���т	��ас	(�т	��т)	Хр�ст���а	
О��а.	
Пл���м	л�	�реч�стая	матере	�ж�сте?	
Исте.	
Обы	�	�ас	с�асл	т�т	�л��	�ъ��ыя	�тр�бы	
Обы.

� � �

Рак	лътерал�ый	єст	��ърш,	к�т�р�г�	лътеры	�	��с�ак	ч�таюч�-
ся	т�й	же	текст	��ыражают.

Ме�е	ра��	�а	ра��ст�	Б�г�м	мір�	�а��а	
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. 
З�ай	��сяк,	аз	��	�ебъ	єсм	ч�ста	����а	
А въдай там Я мати а дъва. 
З�ай	�	(�ас	��)	�ебъ	ч�стая	�����.	
(О въда)й тамо мати а дъво. 
Тебъ	с�л��й	��се	�еб�	�т��ерзеся	сам�	
О мати великая аки лев и тамо 
Аки лев и тамо о мати велика 
Аки Лот о мати и тамо толика. 
Л�т	з	с��ятых	ч��а,	ты	з	с��ятъйшых	л�ка	
Марія	��	�ебъ	�	��	смерт�	ж���а:	
А въдай тамо то мати а дъьва. 
Аб�	так:	
А въдай там єст се мати а дъва. 
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Аще	бы	�	���	м�рем	м�гл	лю�	�ребы��ат�	
И тамо въдом Ісус ім о дъво мати. 
От	гр�ба	Кл�ме�тіа	м�щ��	т�	��з�ат�.

� � �
Дъ���	крас��	р��ы	�блажают	так�.	
Ряс��	�л��ы	�крашают	як�	�����,	
Крас��	р��ы	�блажают	так�	�ъ���.	
Пл��ы	�крашают	як������	ряс��,	
Р��ы	�блажают	так�	�ъ���	крас��.	
Украшают	як�	�����	(ряс��	�л�)�ы,	
Ублажают	так�	�(ъ���	крас��	р��)ы.	
Як�	�л��ы	ряс��	�����	�(крашают),	
Так�	р��ы	крас��	�ъ���	�блажают.	
Н����	�крашают	ряс��	�л���	як�,	
Дъ���	�блажают	крас��	р��ы	так�.	
Ряс��	як�	�л��ы	�крашают	�����,	
Крас��	так�	р��ы	�блажают	�ъ���.	
Пл��ы	як�	�����	�крашают	ряс��,	
Р��ы	так�	�ъ���	�блажают	крас��.	
Украшают	як�	ряс��	�����	�л��ы,	
Ублажают	так�	крас��	�ъ���	р��ы.

остання штучка

І�с�са	Хр�ста	ВелИчаймО,	яко В��ес�	ест�	слА�кіЙ	зНайм�.	
із	�есоз�анна	�тца	���сія��ый	ч�сте,	
ВелИчаю	з	Маткою	Тя,	Всесла�кіЙ	Хр�сте�.

настроЙ	�а��с�ак	ц���бр�.	Есл�	�га�аєш,	
Г�ршИЙ	кт�	з	с�х,	Волк чИ леВ,—	
Т�	ме�е	��з�аеш**.

додаток 2 до уроку № 14

Пісня, що завоювала Європу

На	 ��чатк�	 м���л�г�	 ст�ліття	 ��че�і	 б�л�	 �ейм���ір��	 з�����-
��а�і,	як	�алек�	��ма��р���ала	���а	з	ш�тла��с�к�х	�ар����х	�і-
се��	—	����а	�р�ж�лася	�а	Укра��і	і	стала	т�т	�ар����ю,	ш�р�к�	
з�а��ю	�і�	 �аз���ю	«Їха��	к�зак	 за	Д��ай».	Але	к�л�	 ��слі���к�	
гл�бше	 �р�а�аліз���ал�	 цю	 зага�к�,	 т�	 ���я���л�	 з���сім	 і�ш�й	
факт.	З’яс���ал�ся,	щ�	«Їха��	к�зак	за	Д��ай»	�ар���лася-так�	�а	
Укра��і,	а	залетіла	аж	��	Ш�тла��і�,	ста��ш�	там	�ар����ю.	І	—	�е	

�	 З	літер,	�абра��х	к�рс����м	та	ж�р��м	шр�фт�м,	скла�ают�ся	ім’я	і	�різ���ще	
а��т�ра.

��	 Літер�,	����іле�і	ж�р��м	шр�фт�м,	слі�	ч�тат�	злі��а	�а�ра���.
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тіл�к�	��	Ш�тла��і�	—	����а	з���чала	част�	і	фра�ц�з�к�ю,	і	��л�-
с�к�ю,	і	чес�к�ю,	і	б�лгарс�к�ю,	і	�г�рс�к�ю	та	і�ш�м�	є��р��ей-
с�к�м�	м���ам�.	А	ще	 з’яс���ал�ся,	щ�	 ��	 ціє�	 �іс�і	 є	 а��т�р.	Й�г�	
ім’я	—	 Семе�	 Кл�м���с�к�й.	Щ��ра���а,	 �еяк�й	 час	 ��слі���к�	
с�еречал�ся,	 ч�	 ��і�,	 б���а,	 �е	 ���га�а��й,	 �р���скаюч�	 ст���ре�-
�я	леге��ар��г�	�браз�	лю����,	як��	�ас�ра���і	�а	 с��іті	�е	 б�л�.	
Але	ш����к�	з�айшл�ся	��к�ме�тал��і	с��і�че��я	т�г�,	щ�	Семе�	
Кл�м���с�к�й	—	�е	���га�а�а,	а	реал��а	�с�ба.	І	��же	зг���м	����ат-
��й	 �кра��с�к�й	 іст�р�к	 та	 зб�рач	 �ар�����	 т���рч�сті,	 �ерш�й	
рект�р	К����с�к�г�	��і��ерс�тет�	М�хайл�	Макс�м����ч	��са��	�	�е-
ре�м���і	��	к��г�	�кра��с�к�х	�ар����х	�ісе��:	«Сія	�іс�я	(“Їха��	
к�зак	 за	Д��ай”)	 скла�е�а	к�зак�м	Семе��м	Кл�м���с�к�м,	як�-
м�,	�а�е����,	�алеж�т�	і	ч�мал�	і�ш�х,	щ�	л�ш�л�ся	�е��і��м�м,	
як	і	��загалі	м�	�е	з�аєм�	т���рці��	�ар����х	�ісе��.	Кл�м���с�к�й	
ж���	 бл�з�к�	 17�4	р�к�,	 �а��са��...	 ��ем�	 �р�	 �ра����	 і	 ��ел�к�-
��ш�іст�	благ��ій��кі��,	яка	зберігалас�	��	ім�ерат�рс�кій	біблі�-
теці...	Піс�я	сія	�ерех���т�	з	����г�	�ісе���ка	��	і�ш�й	зі	ст�р��-
�ім�	�ар�стам�,	які	ле���е	ч�	м�ж�а	�р���сат�	Кл�м���с�к�м�».	
«Їха��	к�зак	за	Д��ай»	с�ра���і	�бр�сла	ч�сле���м�	��аріа�там�	�а	
Укра��і,	а	�р�	зак�р���	т�	��же	�іч�г�	й	казат�.	Пр�	�ерекла�і	і�-
ш�м�	м���ам�	����а	�р�ст�с������алася	��	�м���	ж�ття	т�г�	ч�	т�г�	
�ар���,	��б�раюч�	��се	те	��	себе,	щ�б	ш�тла��ец�,	фра�ц�з	аб�	чех	
ч�л�	з	�е�	��і�л���я	с���є�	рі����	іст�рі�.	Отака	�а�з���чай��	щасл�-
��а	��ля	с���лася	ц��м�	т���р���і	�кра��с�к�г�	к�зака.

Щ�	ж	м�	з�аєм�	�р�	���г�,	�р�	Семе�а	Кл�м���с�к�г�?
Вче�і	���сл���люют�	�р���ще��я,	щ�	��і�	з��б���	�с��іт�	��	якійс�	

шк�лі	(�че������,	к����с�кій),	�скіл�к�	��же	��бре	з�а��ся	�а	літе-
рат�рі,	філ�с�фі�,	м�з�ці.	Пр�	й�г�	к�зац�к�	сл�жб�,	�част�	�	��-
х��ах	ч�	б�ях	�ам	�е	 ��і��м�	�іч�г�.	Ві��м�	л�ше,	щ�	к�л�ш�ій	
к�зак	Харкі��с�к�г�	��лк�	Кл�м���с�к�й	зас����а��	�а	Харкі��щ��і	
сел�	Пр���т�і,	щ�	��	���г�	б�ла	там	��ел�чез�а	�асіка,	��і�	люб���	
с��стерігат�	за	ж�ттям	б�жіл,	з�ах��яч�	��	���м�	багат�	���іб��-
г�	 ��	ж�ття	лю�ей.	А	ще	 ��і��м�,	щ�	 ��	���г�	�а	��ра��	 за��ж��	
�р�х���л�	����сел�ці,	які	���с�к�	ці����ал�	й�г�	м��ріст�.

Д�слі���к�	 з�айшл�	 філ�с�фс�к�й	 трактат	 Семе�а	 Кл�м���-
с�к�г�,	 як�й	 ��і�	 с���г�	 час�	 ��сла��	 р�сійс�к�м�	 царе��і	 Петр�	 І.	
В	���м�	 г����р�л�ся	 �р�	 ті	 �ес�ра��е�л����сті,	 які	 �а��ют�	 �	 �ер-
жа��і,	 �р�	 те,	щ�	 �а	 к�ж��м�	 кр�ці	 ��	 �ій	 �р�г�іч�єт�ся	 �ра���а.	
Там	же	а��т�р	�а��а��	царе��і	к��крет�і	��ра��	�	кері����цт��і	 ім�е-
рією.	І	�айг�л����іша	з	��х	—	«б�т�	см�ре���м	�ере�	�ар���м».	
Т�бт�	Кл�м���с�к�й	�р�������а��	Петр���і	І	��гам���ат�	с���є	х���р�б-
л���е	 ��ла��любст���	 і	 �р�сл�хат�ся	 ��	 ��мк�	 �ар���.	На	 т�й	 час	
це	 б�ла	 с�ра���і	�еч���а�а	 з�х��аліст�.	Так�й	��ч���к,	як	м�	 з�ає-
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м�,	 ��з���л���	 с�бі	 за	 рік	ч�	���а	 ��	��я���	 трактат�	Кл�м���с�к�г�	
гет�ма�	 Па��л�	 П�л�б�т�к,	 щ�	 к�����	 ��	 �бл�ччя	 сатра����і	 сл���а	
�ра����	�р�	й�г�	«благ��ій�і»	��ч��к�	�а	Укра��і.

І	 �с�	 майже	 ті	 самі	 сл���а	 ч�тає	Петр�	 І	 (а	 іст�р�к�	 ����ел�,	
щ�	 ��і�	 с�ра���і	 ч�та��	 трактат	 харкі��с�к�г�	 к�зака)	 �	 с���єм�	
�алаці.	Які	 ��ч�ття	 �����	 ��	 ���г�	 ���кл�кал�?	 Д�слі���к�	 ���-
сл���люют�	 �р���ще��я,	 щ�	 р�зг�і��а��й	 цар	 �аказа��	 заслат�	
з�х��ал�г�	 к�зака	 ���алі	 ��і�	 лю�с�к�х	 �чей,	 к���с�	 �	 гл�ш�-
��.	 Ос�	 так	 і	 міг	 �����т�ся	 Кл�м���с�к�й	 ��сере�	 безлю���г�	
сте��,	 �е	 й	 ��ста�����	 с�бі	 хат�.	 А	 ��	 як�м�с�	 часі	 біля	 ���г�	
��чал�	 сел�т�ся	 лю��,	 й	 ���р�сл�	 сел�,	 яке	 сам	 ��ет	 �аз���а��	
щасл����м,	 б�	 ��	 ���м�	 �а����ал�	 м�р,	 с��кій	 і	 злаг��а.	 Все	 т�т	
тр�мал�ся	 �а	 а��т�р�тет��м�	 сл���і	 Кл�м���с�к�г�.	 Оче������,	
�а	 т�й	 час	 (а	 б�л�	 це	 �ісля	 17�4	р�к�)	 ��ет	 ще	 �е	 ма��	 багат�	
літ,	 б�	 за	 �і�рах��кам�	��слі���кі��	 ��і�	 ��ж���	майже	 ��	кі�ця	
XVIII	 ст�ліття.	 Т�ч�а	 �ата	 й�г�	 смерті	 �е��і��ма,	 �е��і��м�	 й	 �е	
��і�	��х���а��й.	Темря��а	�е��і��м�сті	��кр�ла	зем�і	слі��	Семе�а	
Кл�м���с�к�г�.

Зате	 с��г���і	 за���як�	 ч�сле���м	 ��слі�же��ям	 м�	 ��бре	
з�аєм�,	 як	 ішла	й�г�	�е��м�р�ща	�іс�я	��	 лю�ей,	 ста��ш�	 с�ра��-
�і	 �ар����ю,	 як	 легк�	 з��лала	 ����а	 к�р����	 �ержа��,	 �ерелетіла	
��	Є��р���	й	за���ю��ала	і�ші	землі	й	м����.	Ї�	�ерекла�ал�	�айкращі	
��ет�	т�г�	час�,	��аріаці�	�а	тем�	«Їха��	к�зак	за	Д��ай»	т���р�л�	
�ай��і��міші	 к�м��з�т�р�.	 Тіл�к�	 �ерелік	 ц�х	 сла��ет��х	 іме�	
забра��	б�	т�т	ч�мал�	місця.	Д�с�т�	�а��ест�	л�ше	����	�р�м����с-
т�й	факт.	Д��ічі	��	�кра��с�к��	�іс�і	з��ерта��ся	��ел�к�й	�імец�к�й	
к�м��з�т�р	 Лю���іг	 ��а�	 Бетх���е�.	 Ві�	 ст���р���	 с����	 з�аме��ті	
��аріаці�	�а	��	тем�.

1837	р�к�	 �р��ха��	 ��	 Р�сійс�к��	 ім�ері�	 �імец�к�й	 ��с�ме�-
��к	Ге�рг	К�л�	—	ш�ка��	слі��	а��т�ра	�іс�і	«Їха��	к�зак	за	Д��ай».	
Ві�	��б���а��	 і	��	Укра��і,	�����ча��	�аш�	м����,	за��с���а��	ф�л�кл�р.	
П�тім	з-�і�	й�г�	�ера	���йшла	ціка��а	к��га	�р�	к�л�т�р�	й	��б�т	
�кра��с�к�г�	�ар���.	К�л�	��же	�������а��ся:	�	рі���м�	краю	а��т�ра	
ге�іал����	�іс�і	лю��	так	мал�	з�ают�	�р�	���г�.	Отак	і	ста��	через	
кіл�ка	�есят�літ�	��	с����й	смерті	Семе�	Кл�м���с�к�й	леге���ю.

Урок № 15

Тема. Драмат�ргія	��	�а���ій	�кра��с�кій	літерат�рі.
Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 із	 жа�рам�,	 �с�бл����стям�	

�а������	 �кра��с�к��	 �рамат�ргі�,	 з’яс���ат�	 ��	
з�аче��я	 �ля	 р�з���тк�	 �кра��с�к��	 к�л�т�р�	
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й	�аці��ал����	 сам�с��і��м�сті;	 р�з�����ат�	 �а-
���чк�	 сам�стій��г�	 ��ш�к�	 ���атк����х	 �же-
рел	 і�ф�рмаці�,	р�б�т�	з	�і�р�ч��к�м,	�мі��я	
����ілят�	 г�л����е,	 ціка���	 �ереказ���ат�;	 ���х�-
�����ат�	 ����аг�	 ��	 ��х�����х	 �а�ба��	 рі���г�	
�ар���.

обладнання: ��ртрет	 Ф.	Пр�к������ча,	 збір��к�	 �а���іх	
�рам,	 ілюстрат����і	 матеріал�	 �р�	 К�є���-М�-
г�ля�с�к�	 ака�емію,	 ��ерте�;	 елеме�т�	 к�стю-
мі��	�ля	і�сце�і��к�.

Теорія літератури: шкіл��а	�рама,	��ерте�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
В�т�к�	 �рам�	 як	 жа�р�	 �а������	 �кра��с�к��	 літерат�р�	—	

�	ф�л�кл�рі,	 а�же	 ��	 �ар��і	 з	 �а���іх-�а��е�	 ����ляр�іст�	 мал�	
�іс�і-ігр�	 та	 ігр�ща,	 ста���л�ся	 різ���я�і	 сце�к�	 «Мала�ка»,	
«В��і��я	к�з�»,	��ерте�	(лял�к����й	театр).

Перші	 �кра��с�кі	 �рамат�ч�і	 т���р�	 з’я���л�ся	�	 ���щ�х	шк�-
лах,	т�м�	�аз���ал�ся	шкіл���м�.	Саме	�����	й	�і�г�т���ал�	��я���	
�р�фесій���	�рамат�ргі�,	з�крема	к�ме�і�.	Як	бач�м�,	шк�л�	т�г�	
час�	�е	л�ше	�а��чал�,	 а	й	 т���р�л�,	 р�з�����ал�	�кра��с�к�	к�л�-
т�р�,	 �есл�	 ��	 ��	 �ар���.	 Отже,	 �ам	 б��е	 ціка���	 ��з�ай�м�т�ся	
з	т�м,	із	ч�г�	��ч��ал�ся	театр,	�рамат�ргія,	щ�б,	м�жл����,	�р�-
����ж�т�	к�л�т�р��ц�к�	тра��цію.

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.
(Уч�і	ч�тают�	��лас�і	фіг�р�і	��ірші	ч�	�х	ря�к�.)

3. робота в парах.
(Уч�і	р�з����і�ают�	�а�ам’ят�	���е	����м�	�іс�ю	С.	Кл�м���-

с�к�г�	 «Їха��	 к�зак	 за	 Д��ай»	 (м�жл����,	 с�і��ают�	 с�л�	 ч�	 гр�-
�ам�).)
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іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.

А��т�рам�	�ерш�х	шкіл���х	�рам	б�л�	���кла�ачі	к�легі�мі��,	
с��яще��к�,	 а	 ���к��а��цям�	—	с���е�	 (ст��е�т�).	З�ебіл�ш�г�	це	
б�л�	різ���я�і	та	��ел�к���і	�рам�,	зг���м	з’я���л�ся	й	 іст�р�ч�і.	
Їх	а��т�р�,	як	�ра���л�,	�е��і��мі.

Оскіл�к�	шкіл��і	�рам�	б�л�	тр�х�	�������аті,	����гі,	т�	��	а�т-
рактах	 ста���л�ся	 і�терме�і�	 аб�	 і�терлю�і�	—	��б�т���і	 г�м�р�с-
т�ч�і	 сце�к�	 �а	 ф�л�кл�р�ій	 �с����і	 (�ар���і	 жарт�,	 а�ек��т�,	
�р�слі��’я,	 к�міч�і	 с�т�аці�).	 Саме	 ці	 сце�к�	 �айбіл�ше	 �р���аб-
лю��ал�	гля�ачі��.

2. Виразне читання уривків із драми Ф. Прокоповича «Воло-
димир».

(Уч�і	 ���раз��	 ч�тают�	 �р���к�	 �р�	ж�ття	 і	 �іял��іст�	 к�язя	
В�л���м�ра,	 �р�й�яття	 К�є���м	 хр�ст�я�ст��а,	 храм�	 й	 �ечер�	
�ра��е���кі��.)

3. Словникова робота, обмін враженнями.

4. Евристична бесіда.
—	 Ч�	�аз���ают�ся	�рям�	гер��	т���р�?	(Ні,	ч�тач	����і��єт�ся	

�р�	��х	через	���сере�к���а�і	���с�,	�ія��я.)
—	 На	 щ�	 �атякає	 �ая���іст�	 сере�	 �ій����х	 �сіб	 х�р�?	 (На	

тра��ці�	а�т�ч��г�	театр�	(�р�га�айте	��і��м�сті	із	зар�біж���	лі-
терат�р�:	грец�кі	театр�	�а	30	т�сяч	гля�ачі��,	 забез�ече��я	бі�-
�іш�х	гр�ма�я�	к�штам�	�а	к���тк�;	 театр	як	�ержа���а	 с�ра��а,	
змага��я	�рамат�ргі��.)

—	 Яка	мета	���ста���?	(Усла��ле��я	�ержа����х	м�жі��.)

5. Читання однієї із драм.
(Уч�і	 ��	 �р���ках	 ч�тают�	 �рам�:	 «М�ліст�	 Б�жа»	 а���іма,	

«В�скресі��я	 мерт���х»	 Г.	К���с�к�г�	 аб�	 «Олексій,	 ч�л���ік	
Б�ж�й»	а���іма	та	і�.)

6. обмін враженнями щодо прочитаного.

7. Читання в особах або розігрування інсценівки.
(Пр������т�ся	 за	 і�терме�іям�	Як�ба	Га��ат����ча,	М�тр�фа�а	

Д���гале��с�к�г�	 ч�	 з	 Дер�і��с�к�г�	 збір��ка	 «І�терме�ія	 �а	 ���і	
�ерс���:	 с��	 з	 тат�м»	 (����.	 «Да���я	 �кра��с�ка	 літерат�ра».	
Хрест�матія.	У��ря�.	М.	М.	С�л�ма).)
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8. Повідомлення учня.
(Уче��	 р�з����і�ає	 �р�	 р�л�	 К�є���-М�г�ля�с�к��	 ака�емі�	

��	р�з���тк�	театрал���г�	м�стецт��а,	ілюстр���а��я.)

9. Повідомлення учнів про вертеп, показ ілюстрацій.
(Д���.	Д��ат�к	��	�р�к�	№	15.)

10. Виразне читання в особах або розігрування вертепної виста-
ви.

11. обмін враженнями.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Складання сенкану.
Скла�іт�	се�ка�	«і�терме�ія»	(«і�терлю�ія»),	«��ерте�».

Правила складання сенкану
1)	 Перш�й	ря��к	—	����	іме���к,	як�й	�аз���ає	тем�.
�)	 Др�г�й	ря��к	—	���с	тем�	за	����м�г�ю	����х	�р�кмет��-

кі��.
3)	 Третій	ря��к	—	тр�	�ієсл���а,	які	�аз���ают�	�ію,	����’яза��	

з	тем�ю.
4)	 Чет��ерт�й	ря��к	—	рече��я	з	ч�т�р��х	слі��,	яке	���ражає	

ста��ле��я	 ��	 тем�,	 ��ч�ття,	 ���кл�ка�і	 тем�ю,	 �р�бле-
м�ю.

5)	 П’ят�й	ря��к	—	���е	сл����,	с����ім	�ерш�г�	сл���а	��	�ер-
ш�м�	 ря�к�,	 яке	 є	 с���єрі���м	 �і�с�мк�м,	 за��ерше��ям	
тем�.

Н а � р � к л а �:
І�терлю�ія.
Жарті��л���а,	��б�т���а.
Сміш�т�,	р�з��ажає,	застерігає.
Весел�т�	гля�ачі��	серй�з��г�	жа�р�.
Улюбле��ця.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Уявне інтерв’ю
—	 Ч�м�,	 �а	 т���ю	 ��мк�,	 лю��	 ��	 ц��г�	 час�	 люблят�	 грат�	

�	���ста��ах?
—	 Ч�	х�ті��	б�	т�	с�р�б���ат�	себе	��	як�сті	акт�ра?	а	реж�сера-

��ста������ка?	сце�ар�ста?	Ч�м�?
—	 Щ�	є	�р���абл����м	�	театрал���х	�ійст��ах	�ля	гля�ачі��?
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VII. доМашнє завдання

Вміт�	 р�з����і�ат�	 �р�	 �а���ю	 �рамат�ргію,	 шкіл���	 �рам�,	
��ерте�;	ч�тат�	й	�ереказ���ат�	�р���к�	з	т���рі��.

додаток до уроку № 15

Вертеп
Пра�а���ій	�ерес�����й	лял�к����й	театр	��х���т�	зі	стар��а��-

����	Греці�.
Ще	 ��і�т��і	 ����ел�ся	 р�з�ілят�	 ящ�к-сце��	 �а	 ���а	 ����ерх�,	

щ�б	 ��каз���ат�	 ���і�	 �аш�г�	 та	 б�ж�г�	 с��іті��.	 На	 �ерш�м�	 ��-
��ерсі	 ��ста����лю��ал�	 лял��к-лю�ей,	 �а	 �р�г�м�	—	 лял��к-б�гі��.	
А�т�ч�і	 �ержа���	 з��кл�,	 але	 цей	 ящ�ч�к	 із	 лял�кам�	 �іста��ся	
�	с�а��к	�аща�кам.	Із	час�м	�	��ерте�і	стал�	��і��бражат�ся	є��а�-
гел�с�кі	���і�	—	�р�	�ар��же��я	Іс�са	Хр�ста.

Хр�ст�я�с�к�й	��ерте�	зас����а��	с��.	Фра�ц�ск	з	містечка	Асізі.	
(Це	����	із	�ай�любле�іш�х	хр�ст�я�с�к�х	с��ят�х	—	Фра�ц�ск	
Асіз�к�й.)	 Пі�	 час	 с���є�	 ре�����	 м�л�т���	 с��.	 Фра�ц�ск	 �	����і��і	
��бач���	 мале��к�г�	 Іс�с�ка	 з	 Б�г�р���цею.	 Ві�	 ���ріш���,	 щ�	
��бре	 б�л�	 б	 ��і�т���р�т�	 ���ію	 Різ���а	 Хр�ст����г�	 �	церк��і	 �р�	
м��аст�рі	і	ст���р���	��ерте�	із	ж����х	лю�ей,	щ�	б�л�	�ере��яг�е�і	
��	гер����	���і�.

Вел�кі	різ���я�і	���ста���	�аб�л�	����ляр��сті	�	XVII–XIX	ст�-
літтях.	С��чатк�	т���рцям�	й	���к��а��цям�	��ерте���х	�рам	б�л�	
б�рсак�	(�ч�і	шк�л�,	�	XVII	ст�літті	���ключ��	церк������,	т�бт�	
«б�рс�»)	та	ма��рі���і	�як�.	На�р�кла�,	щ�б	��ста���т�	«Різ���я��	
�рам�»	 �.	Дм�трія	Р�ст���с�к�г�,	 ціла	шк�ла	 г�т���алас�	 ���а-тр�	
місяці.	Сама	ж	���ста��а	тр���ала	��ісім	г����!	З	��ерте��м	���ст��ал�	
�а	ярмарках,	міс�к�х	та	сіл�с�к�х	май�а�ах,	а	част�	�р�ст�	х���-
л�	��	хатах	�	с��ятк���і	��і.

У	 �аш�х	 церк��ах	 �а	 різ���я�і	 с��ята	 ���ста��ляют�	 ��ерте�	 із	
фіг�р�к-лял��к.	 Верте�	 �	 різ��х	 кра��ах	 �аз���ают�	 ��-різ��м�:	
��	�кра��ці��	це	—	��ерте�,	�	��лякі��	—	ш��ка,	�	біл�р�сі��	—	бат-
лейка.

В�ста���	 ���к���є	 ���а	 �с�ба,	 �е��міт��	 р�хаюч�	 фіг�ркам�;	
г����р�т�	за	��сіх	�ерс��ажі��,	змі�ююч�	с��ій	г�л�с.

Х�р	 і	 м�з�ка�т�	 ст�ят�	 ��за��,	 с��р�����ж�юч�	 це	 �ійст���	
с�і���м.

У	 К����с�кій	 братс�кій	 шк�лі	 ���кла�ал�	 стар�сл���’я�с�к�,	
�кра��с�к�	 (к��ж��),	 грец�к�,	лат��с�к�	та	��л�с�к�	м����.	В�-
��чал�ся	т�т	так�ж	філ�с�фія,	ар�фмет�ка,	астр���мія,	ге�метрія,	
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	іст�рія,	м�з�ка.	На	��са��	���кла�ачі��	за�р�ш���ал�	�ай�с��іче�і-
ш�х	 лю�ей	 з	 �сіє�	 Укра���.	 В	 цей	же	 час	 б�ла	 ��	 К�є��і	ще	 ���а	
шк�ла	—	Ла��рс�ка	(�а	базі	К�є���-Печерс�к��	ла��р�).	В���	к��к�-
р���ал�	між	 с�б�ю,	�амагал�ся	�ерема��т�	���а	 ��	 �����	кращ�х	
�ч�телі��.	 О��ак	 Ла��рс�ка	шк�ла	 �р�іс����ала	 �е����г�.	 Братст���	
за�р�������ал�	 �рга�ізат�р���і	 Ла��рс�к��	 шк�л�	 Петр�	 М�г�лі	
�б’є��ат�	�б����і	шк�л�	��	����	серй�з��й	�а��чал���й	закла�.	Це	
б���	�ерш�й	кр�к	��	ст���ре��я	ака�емі�.

Н����й	 �а��чал���й	 закла�	 �аз��ал�	 к�легією.	 Влас�е,	 ����а	
��же	 й	 т��і	 (а	 це	 б���	 163�	рік)	 м�гла	 б	 іме����ат�ся	 ака�емією,	
�скіл�к�	��	�р�грама	загал�м	збігалася	з	�р�грамам�	��і��ерс�те-
ті��	 Є��р���.	 Не	 б�л�	 т�т	 тіл�к�	 к�рс�	 б�г�сл���’я	 (це	 �фіцій��,	
б�	 �ас�ра���і	 й�г�	 там	 ч�тал�).	 П�л�ща	 заб�р��яла	 �������т�	 цей	
�ре�мет.	Кат�л�ц�ка	церк��а	мала	��ел�чез��й	���л���	�а	�ря�	і	�е	
м�гла	��з���л�т�,	щ�б	�ра���сла���і	г�т���ал�	��	к�легі�	с����	��х����і	
ка�р�.	Ос�	т�м�	К����с�ка	к�легія	тр���ал�й	час	�е	м�гла	���р�ст�	
��	с���єм�	з��а��і	��	ака�емі�.	В	��	�аз���	б�л�	����есе��	ім’я	М�г�л�.	
Ц�м	 ��і�з�ачал�ся	 й�г�	 ��ел�кі	 засл�г�	 ��	 �рга�ізаці�	 сам�г�	 �а-
��чал���г�	 закла��	 і	 ��сіє�	 �а�к�����	 �іял���сті	 к�легі�.	 Вже	 т��і	
����а	 �фіцій��	 �аз���алася:	 К�є���-М�г�ля�с�ка	 к�легія.	 Але	 �е-
�фіцій��	��сі	��	К�є��і	�аз���ал�	��	ака�емією.

Тіл�к�	 1654	р�к�	 б�л�	 ��ержа��	 грам�т�	 царс�к�г�	 �ря��	
Р�сі�,	 ��	 якій	 г����р�л�ся,	 щ�	 К�є���-М�г�ля�с�ка	 ака�емія	 має	
�ра���	 к�р�ст���ат�ся	 ��сіма	 с����м�	 �а���ім�	 �р���ілеям�,	 ��клю-
чат�	 ��	 с����х	 �а��чал���х	 �р�грам	 к�рс	 б�г�сл���’я	 й	 мат�	 са-
м���ря����а��я,	 як	 це	 б�л�	 ��	 �сіх	 ���щ�х	 �а��чал���х	 закла�ах	
Є��р���.	У	тій	же	грам�ті	�фіцій��	заз�аче��:	«Ака�емі�	�х	К�є���-
М�г�ля�с�кій,	 щ�	 ��і�	 ��чатк�	 с���г�	 зас����а��я	 �ас�ра���і	 має	
рі���і	 �р���іле�	 з	 і�ш�м�	 Ака�еміям�	 �	 ��сіх	 ч�ж�зем��х	 �ержа-
��ах,	�ра���	с���б���	мат�	�і�т��ер�ж�єт�ся».

Важк�	 �аз��ат�	 іме�а	 ��сіх	 т�х	 ����ат��х	 лю�ей	 Укра���,	 які	
��ч�л�ся	��	ц��м�	храмі	�а�к	�	К�є��і.	Є	сере�	��х	філ�с�ф�	й	�ер-
жа���і	�іячі,	��ет�	й	іст�р�к�,	к�м��з�т�р�	й	ме��к�,	��лк�����ці	
і	юр�ст�,	���е	сл����,	�ре�ста����к�	��сіх	�а�к	і	м�стецт��.	На	�а��-
ча��я	сю��	�хал�	з	�с��г�	сл���’я�с�к�г�	с��іт�.	Багат�	���з�ач��х	
��літ�ч��х,	 к�л�т�р��х	 і	 �а�к����х	 �іячі��	 зар�біж��х	 кра��	
закі�ч�л�	 К�є���-М�г�ля�с�к�	 ака�емію.	 В��а	 стала	 к�л�ск�ю	
�а�к�	 і	 к�л�т�р�	 ��с��г�	 схі���сл���’я�с�к�г�	 с��іт�.	 Саме	 з��і�с�	
�ішла	й	шкіл��а	�рама.
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Урок № 16

Тема. Ж�ття	 і	т���рчіст�,	м�рал���-ет�ч�і	 і�еал�	фі-
л�с�фа,	 �р�с��іт�теля	 й	 ��ета	 Г.	С.	Ск����р���.

Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 із	 ж�ттям	 і	 т���рчістю	 ���-
�ат��г�	 ��с�ме���ка,	 ����м�гт�	 �с��і��м�т�	
і�ей��-х���ж�і	�с�бл����сті	й�г�	т���рі��;	р�з���-
��ат�	�а���чк�	р�б�т�	з	�і�р�ч��к�м,	���раз��г�	
ч�та��я	т���рі��	�а������	літерат�р�,	 �х	а�аліз�,	
���сл���лю��а��я	 ��лас���	 ��мк�	щ���	 �р�ч�та-
��г�;	 ���х������ат�	 �раг�е��я	 ��	 сам��із�а��я	
та	сам����х���а��я	��і�����і���	��	загал����р�й-
�ят�х	м�рал���-ет�ч��х	��рм.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	 ілюстрат����і	матеріал�	
��	й�г�	 бі�графі�,	 різ�і	 ����а��я	 т���рі��	м�тця.

Теорія літератури: аф�р�зм�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Багата	 та	 земля,	 щ�	 �ар��ж�є	 філ�с�фі��	 і	 ��еті��.	 Саме	 та-
к�ю	 є	П�лта��щ��а,	 яка	 �ала	 стіл�к�	 тала�ті��!	А	 ����	 із	 �ай���-
з�ач�іш�х	сере�	��х	—	Гр�г�рій	Са���ч	Ск����р��а.

Благ�сл���е��і	���,	слі��,	
Не	зм�ті	��іч��сті	��щам�,	
Ма��рі����ка	Ск����р���	
З	�р���р�шіл�м�	сак��ам�,	
Щ�	��	цілющ��	�����	
Пр�ст�є,	за�е�ба��ш�	храм�.

Так	��са��	�р�	����ат��г�	�кра��с�к�г�	��с�ме���ка	М.	Р�л�-
с�к�й.	 Якщ�	 ��гля��т�	 �а	 карт�	 ма��рі���к	 Г.	Ск����р���,	 т�	
м�ж�а	 ��бач�т�,	щ�	 ����а	 �х��лює	 �і��-Є��р���!	А	 й�г�	 і�е�	 сяга-
ют�	так��	гл�б���	м��р�сті,	��	як��	�е	�ійш���	�іхт�	і�ш�й!

Пр�йт�	 стежкам�	 майстер���	 ��ет�ч���	 ��мк�	 Гр�г�рія	
Са���ча	Ск����р���	—	так�ю	б��е	мета	с��г���іш���г�	�р�к�.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

(Уч�і	зач�т�ют�	���сл����	з	аф�р�змі��	Г.	Ск����р���.)
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Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 клоуз-тести.

1)	 Перші	 �кра��с�кі	 �рам�	 �аз���ал�ся	 шкіл���м�,	 т�м�	
щ�…

�)	 Грал�	��	шкіл���х	�рамах…
3)	 О���м	з	а��т�рі��	шкіл����	�рам�	б���…
4)	 І�терме�і�,	аб�	і�терлю�і�	—	це…
5)	 Нам	��і��мі	такі	і�терме�і�:	…
6)	 Біл�шіст�	 �рамат�ч��х	 т���рі��,	 які	 �ійшл�	 ��	 �ас,	 б�л�	

а���ім��м�,	т�м�	щ�…
7)	 Шкіл��і	�рам�	��р�ш���ал�	тем�…
8)	 Верте�	—	це…
��)	 Верте��і	���ста���	��б�т���ал�	�ере��аж��	��…

10)	 Шкіл��а	 �рама,	 і�терме�і�	 закла�ал�	 �с�����	 �ля	р�з���т-
к�…

11)	 У	�рамі	«В�л���м�р»	г����р�т�ся	�р�…
1�)	 Із	ака�емі�	т�г�	час�	��ел�к�	р�л�	�	р�з���тк�	театрал���г�	

м�стецт��а	зіграла…

(Якщ�	�ч�і	���к���ют�	цю	р�б�т�	��с�м����,	����а	�ере��іряєт�-
ся	��	�арах	�і�	кері����цт���м	�ч�теля;	к�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	
�ці�юєт�ся	��	1	бал.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами евристичної бесіди.

Пр�	 Гр�г�рія	 Са���ча	 Ск����р���	 іс��є	 безліч	 леге��	 і	 �ере-
казі��,	й�г�	м��р�м�	���сл���ам�	і	��те�ер	зах��люєт�ся	���ес�	с��іт.	
А	��ч�ем�	м�	з	кі�ця.	П�м�раюч�,	Ск����р��а	за����і�а��	�а��сат�	
�а	с����й	м�г�лі:	«М�р	л����л	ме�я,	��	�е	��ймал».	Ві�	т�ч��	�ере�-
бач���	�е��	с���г�	�ерех���	��	і�ше	ж�ття,	і	щ�б	�е	за���ат�	�ік�м�	
кл���т�,	 сам	 ���р���	 с�бі	 м�г�л�,	 �ере���яг����ся	 і	 зас����	 ��іч��м	
с��м	зі	с��кій��м	м��р�м	���раз�м	�а	ч�лі.

Хт�	ж	 ��і�,	 Гр�г�рій	 Са���ч	 Ск����р��а,	 ч�м�	 с��іт	 й�г�	 л������,	
та	 �е	 с�ійма��,	 ч�м�	 й	 через	 �77	р�кі��	 �ля	 �ас	 ��і�	 зал�шаєт�ся	
с�час��к�м?

Нар�����ся	 Гр�г�рій	 Ск����р��а	 3	гр���я	 17��	р�к�	 ��	 селі	
Ч�р��х�,	щ�	�а	П�лта��щ��і,	�	сім’�	мал�земел���г�	к�зака.

І	 зам�ж�і,	 й	 �езам�ж�і	 к�зак�	 т�г�	 час�	 ����ажал�	 ��та��ям	
честі	�ат�	�с��іт�	с����м	�ітям.	Ця	тра��ція	та	����ятк���і	з�іб��сті	
мал�г�	 Гр�г�рія	 ��	 �а��ча��я	 с����кал�	 бат�кі��	 ��і��ат�	 с��а	
��	�а�к�	 ��	 �яка,	 а	 ��і�	 �яка	—	 ��	 церк������арафіял����	шк�л�.	
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У	рі���м�	 селі	 Гр�г�рій	 ж���	 ��	 16	р�кі��.	 Час,	 ��стат�ій,	 щ�б	
зак�хат�ся	 ��	 рі���	 �р�р���,	 ��ет�ч��й	 �кра��с�к�й	 �ар����й	
��б�т,	�атх�е���	к�зац�к�	�іс�ю	та	�е��м�р�щ�	��ш�,	як�	�с�і���-
��ал�	 слі�і	 лір��к�	й	к�бзарі.	Гр�г�рій	 ��і�	 �р�р���	ма��	 ч������й	
г�л�с	і	�еаб�як�й	м�з�ч��й	х�ст.	Піз�іше	��іл���	гра��	�а	с��ілці,	
флейті,	скр��ці,	г�слях,	лірі,	ба���рі.	У	шк�лі	б���	с�ліст�м	цер-
к�����г�	х�р�;	це	раз�м	 із	����ятк����м�	з�іб��стям�	��	�а��ча��я	
��і�кр���ал�	й�м�	��р�г�	��	�і�г�т���ч�г�	клас�	К����с�к��	ака�емі�.

К����с�ка	 ака�емія	 б�ла	 �ерш�м	 ���щ�м	 �а��чал���м	 закла-
��м	 ��	 Укра��і,	 багат�	 хт�	 мрія��	 ��ч�т�ся	 ��	 �ій.	 Пере�	 ��	 брам�ю	
1738	р�к�	з�������ся	зач�����а��	16-літ�ій	Гр�г�рій	Ск����р��а.

—	 Пр�га�айте	 з	 �р�кі��	 іст�рі�,	 літерат�р�,	щ�	 ���	ще	 з�аєте	
�р�	К����с�к�	ака�емію.

У	 ц��м�	 закла�і	 �ч�л�с�	 ст��е�т�	 з	 Петерб�рга	 і	 М�ск���,	
Біл�р�сі�	 і	П�л�щі,	М�л�а��і�	 та	Р�м��і�,	Б�лгарі�,	 Сербі�,	 Греці�	
й	Бл�з�к�г�	Сх���.	В�х���а�ці	К����с�к��	ака�емі�	р�з’�зж�жал�ся	
��	 ��сій	 ім�ері�,	 �рацю��ал�	 ��	шк�лах	 і	 к�легі�мах,	 �	 р�сійс�к�х	
��с�л�ст��ах	майже	��сіх	кра��,	���щ�х	�а��чал���х	закла�ах	і�ш�х	
кра��,	к���	�х	за�р�ш���ал�	�а	��са��	�р�фес�рі��.	У	М�ск���с�кій	
сл���’я��-грек�-лат��с�кій	 ака�емі�	 ��	 р�к�	 �а��ча��я	 там	 Л�м�-
��с���а	��сі	��ч�телі	б�л�	з	К�є��а.

Ск����р��а	 ��р�����	 �	 ���р	 ст��е�тс�к�г�	 ж�ття,	 бра��	 �част�	
�	��с��тах,	�с���ю��а��	лат���,	б���	с�ліст�м	ака�еміч��г�	х�р�.

—	 Зга�айте,	 щ�	 ���	 з�аєте	 �р�	 ж�ття	 б�рсакі��,	 с���е���,	 �р�	
�х�ій	��б�т.

Ст��е�т�	�айчастіше	бі����ал�,	ж�л�	��	х�л��і	та	г�л��і,	зар�б-
лял�	�а	�р�ж�ття	с�і���м	��ел�к���іх	та	різ���я��х	��ірші��.	Це	�е	
����ажал�ся	жебрак���а��ям.	Лю��	люб�л�	сл�хат�	�х,	�р�л�чал�-
ся	так�м	ч���м	��	к�л�т�р�.	У	Г�г�ля	��	����істі	«Вій»	з�браже��	
ще	���е	за�яття	с���е���	—	ч�та��я	м�л�т���	�а�	��кій��к�м.

Т�т,	 ��	 Ака�емі�,	 Гр�г�рій	 Ск����р��а	 �р�б��е	 з	 �ерер���ю	
10	р�кі��.	Перш�й	рік	�ч�т�мет�ся	��	�і�г�т���ч�м�	класі,	аб�	а�а-
л�гі�,	��тім	закі�ч�т�	тр�	грамат�ч�і	клас�	(і�ф�м�,	грамат�к�,	
с��такс�с)	і,	ста��ш�	�ісля	ц��г�	с���еєм,	рік	�����чат�ме	�і�т�к�,	
ще	рік	—	р�т�р�к�,	���а	р�к�	—	філ�с�фію	і	ч�т�р�	—	б�г�слі��’я.

Зас������ш�	ака�еміч�і	�ре�мет�,	які	��ключал�	�е	тіл�к�	гра-
мат�ч��-філ�л�гіч�і	 й	 філ�с�фс�кі	 ��сц��лі��,	 а	 й	 стар��а���і	
та	 ����і	 м����,	 математ�к�,	 астр���мію,	 ге�графію,	 іст�рію,	 літе-
рат�р�,	 ��езію,	 м�з�к�,	 малю��а��я,	 ст��е�т�	 ста��ал�	 ����м�	
з	�ай�с��іче�іш�х	лю�ей	с���г�	час�.	Ск����р��а	��ч���ся	«ре����ст��	
�	 бес��р�ч��»,	 б���	 �	 �а�ках	 «ск�р���ст�же�»	 та	 «�ре�зря�е�».	
За	 царс�к�м	 �каз�м	 174�	р�к�	 «Пр�	 �абір	 с�і��акі��	 �	 ���ірс�к�	
	ка�ел�»	Ск����р��а	��тра�ляє	��	Петерб�рга,	та	й�г�	�е	�р���аблює	
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таке	ж�ття,	х�ча	�ля	с�р�т��х	�����	м�гл�	�бер��т�ся	�аг�р��а-
м�,	багатст���м	і	сла���ю.	(Іст�рія	А��рія	Р�з�м���с�к�г�.)

Через	 ���а	р�к�	 (1744)	цар�ця	Єл�за��ета	 ���р�шає	 з	 �сім	����-
р�м	�	��ел�к�	����р�ж,	��і���і�ала	����а	і	К�є��.	Ск����р��і	х�тр�ща-
м�	���ал�ся	зал�ш�т�ся	��	Ака�емі�.

Не	ста��	��і�	 і	 с��яще��к�м,	як	й�м�	�р�������ал�	 (��а��	 із	себе		
�етям�щ�г�).

Незабар�м	��	Уг�рщ���	����хал�	р�сійс�ке	��с�л�ст���.	Т���,	
як	 ���с�к��с��іче��	 лю����,	 за�р�с�л�	 й	 Ск����р���.	 І	 ��чал�ся	
й�г�	ма��р�	Є��р���ю,	�із�а��я	с��іт�	—	Німечч��а,	Сл���ачч��а,	
П�л�ща,	 Пі���іч�а	 Італія	 (і	 ��се	 це	 �ішк�).	 Ві�	 сл�ха��	 лекці�	 �і-
мец�к�х	 �р�фес�рі��,	 �����ча��	 різ�і	 філ�с�фс�кі	 с�стем�,	 �р�����-
ля��ся	��	ж�ття.	І	тіл�к�	т�га	за	рі���м	краєм	�р���ела	й�г�	з�����	
�а	Бат�кі��щ���.	На	т�й	час	�е	стал�	й�г�	рі���х,	�іщ�	�е	тр�ма-
л�	Гр�г�рія	�а	����м�	місці.	І	Ск����р��а	сміл����	��р�����	�	ш�-
р�к�й	с��іт,	�ерек��а��й,	щ�	��сю��	з�ай�е	шмат�к	хліба	�	лю�ей,	
�����	�аст�	й�м�	земля	без	��лат�,	а	��се	і�ше	—	зай��е…

Перш�	з����к�	Гр�г�рій	Са���ч	Ск����р��а	зр�б���	�	Переясла��і,	
�е	�а	за�р�ше��я	є��ск��а	ста��	�ч�телем	�і�т�к�	��	семі�арі�.	Але	
��і�	�е	 за��біга��	�ере�	�ачал�ст���м,	�е	���кла�а��	��-стар�м�	сх�-
ласт�ч��,	за	це	«�зг�а�	�з	�ч�л�ща	Переясла��ск�г�	�е	с	чест�ю».

Т��і	й�г�	за�р�с���	��маш�ім	�ч�телем	��	с���г�	с��а	��міщ�к	
Сте�а�	Т�мара.	Ск����р��а	�а��ча��	с���г�	���х���а�ця	��мат�,	�ама-
га��ся	 р�з�����т�	 ��	 ���м�	 �р�р���і	 з�іб��сті.	На��ча��я	 �р��������	
�ере��аж��	�	ф�рмі	р�зм���,	���ес�	час	с����каюч�	�ч�я	���сл���лю-
��ат�	і	��лас��	��мк�.	О���г�	раз�	�а�с�кі	�р�сл�ж��к�	���есл�	ма-
тері	�р�	�еша��бл���і	сл���а	Ск�р������,	т�м�	і	з��і�т�	����ел�ся	�іт�.

О������ся	 ��і�	 �	 Тр��це-Сергі���с�к�й	 ла��рі	 �і�	 М�ск���ю.	 На	
���г�	 чекал�	 місце,	 сла��а,	 гр�ші,	 але	 Ск����р���	 з�����	 ��тягл�	
��	 рі���х	 місц�,	 і	 ��і�	 ����ер����ся	 ��	 Переясла��,	 �е	 ма��рі����ка	
з	 �етер�і��ям	 чека��	 Сте�а�	 Т�мара.	 К�л�	 Ск����р��а	 с�а��,	 й�г�	
��і���езл�	��	��міщ�ка,	а	��тім	���бач�л�ся,	ле���е	�м������ш�	й�г�	
зал�ш�т�ся.

У	 цей	 �ереясла��с�к�й	 �ері��	 (175�–1758)	 Ск����р��а	 ��ес�	
��іл���й	час	люб���	�р������т�	��	��лях	 і	 гаях.	На	с��	зал�ша��	�е	
біл�ше	ч�т�р��х	г����,	а	з	�ерш�м�	�р�ме�ям�	с��ця	б���	�а	��-
гах.	У	�р�ст�м�	��язі,	із	с��ілк�ю,	т�рб�ю	з	к��жкам�	та	ці�к�м	
іш���,	к���	х�ті��.	Б���	с����р�м	��егетаріа�цем:	���	тіл�к�	����чі,	м�-
л�к�,	с�р,	та	й	т�	л�ше	раз	�а	�е��,	��	сх��і	с��ця.	Але	�ік�л�	�е	
��трача��	��бр�г�	�астр�ю,	��есел�сті	й	��бр�з�чл����сті,	за	щ�	й�г�	
��сі	люб�л�	й	ш�кал�	з	��м	т���ар�ст��а.

Улюбле�а	к��га	Ск����р���	—	Біблія.	А	«із	зере�	С��яще���г�	
��са��я»	 ���ріс	 і	 й�г�	 «Са�	 б�жест��е���х	 �ісе��»	 (1753–1785).	
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Збірка	 є	 с���єрі���м	 лір�ч��м	щ��е���к�м,	 �	 як�м�	 ��і�б�л�ся	
ж�ттє��і	���і�,	філ�с�фс�кі	р�з��м�,	лір�ч��й	�астрій	�х	а��т�ра.

З	178��	р�к�	Гр�г�рій	Са���ч	��ч��ає	���кла�ат�	�і�т�к�	��	Хар-
кі��с�к�й	 ��х����ій	 к�легі�.	 Через	 рік	 є��ск��	 зах�ті��	 сх�л�т�	
Ск����р���	��	чер�ецт��а,	щ�	��і�кр�л�	б	й�м�	��р�г�	��	кері����ц-
т��а	к�легі�м�м.	Але	���с�ка	��са�а	�е	�р���аблю��ала	��с�ме���-
ка,	��і�	�раг����	зберегт�	с���ю	м�рал���	ч�ст�т�.	З�����	����ел�ся	
�іт�.	 У	 Харк���і	 Ск����р��а	 ��з�ай�м���ся	 з	 �ч�ем	 к�легі�м�	—	
М�хайл�м	 К���ал��с�к�м,	 з	 як�м	щ�р�	 т���ар�ш���а��	 ��	 кі�ця	
ж�ття	і	як�й	ста��	й�г�	�ерш�м	бі�граф�м.

Ск����р��а	і	К���ал��с�к�й	раз�м	і��т�	��	К�є��а.	Ск����р���	за-
�р�ш�ют�	стат�	«ст�����м	церк���	і	крас�ю	�б�телі»,	�а	щ�	��і�	��і�-
����і�ає:	«…�����лі	і	��ас,	ст����і��	�е�теса��х	�	храмі	Б�ж�м�…».

1766	р�к�	 Ск����р���	 з�����	 за�р�ш�ют�	 ���кла�ат�	 �	 Хар-
кі��с�к�м�	 к�легі�мі	 ���������е�е��й	 �ре�мет	—	 �с�����	 ��бр�ч��-
��сті.	 В�кла�ач	 ��ше	 ��сіб��к	 «Вхі��і	 ���ері	 ��	 хр�ст�я�с�к��	
��бр�ч����сті	�ля	м�л��ш�г�	шляхетст��а	Харкі��с�к��	г�бер�і�».	
Через	«��іл�����мст���»	й�г�	з�����	з��іл��яют�.

С���єю	 �іял��істю	 Г.	С.	Ск����р��а	 �р�ск�р���	 ��і�кр�ття	 �ер-
ш�г�	��і��ерс�тет�	��	Укра��і	—	Харкі��с�к�г�.	Сере�	меце�аті��	—	
і	й�г�	�р�зі,	�ч�і,	з�ай�мі,	щ�	с�р�й�ял�	ці	і�е�.

Оста��і	 �5	р�кі��	 ж�ття	 Гр�г�рій	 Ск����р��а	 б���	 ма��рі����м	
�ч�телем,	заж���ш�	сла���	�ар����г�	м��реця,	�р�с��іт�теля.

За	цей	час	��і�	ст���р���	збірк�	«Байк�	Харкі��с�кі»,	�с�����і	фі-
л�с�фс�кі	т���р�:	«Наркіс.	Р�зм���а	�р�	те:	��з�ай	себе»,	«Р�зм���а	
�’ят�	 ����р�ж�іх	 �р�	 с�ра��ж�є	щастя	 ��	 ж�тті»,	 «Р�зм���а,	 щ�	
з��ет�ся	 Алфа��іт,	 аб�	 Б�к��ар	 с��іт�»,	 «Діал�г,	 ім’я	 й�м�	 ��т��	
змі���й»	і	т.	і�.

С���єю	 т���рчістю	 Ск����р��а	 �і�с�м���а��	 �ай���щі	 ��сяг�е��я	
�а�����г�	�кра��с�к�г�	��с�ме�ст��а.

Щ���	м����	т���рі��	Ск����р���:	�а	т�й	час	ще	�е	іс����ал�	�ста-
ле���,	 ��бре	 ���р�бле���	 �кра��с�к��	 літерат�р���	 м����,	 к��ж-
�а	ж	б�ла	�алек�ю	��і�	�ар�����	(та	й	т�	цар�зм	заб�р��я��).	Т�м�	
Ск����р��а	 ��са��	 «�ар����м	 �іалект�м»	 аб�	 лат���ю	 (�ею	 ��і�	
��са��	філ�с�фс�кі	трактат�).

—	 М�	 заг����р�л�	 �р�	 філ�с�фію.	 А	щ�	 таке	 філ�с�фія,	 щ�	
����а	 �����чає?	 (Грец�ке	 сл����	 «філ�с�фія»	 �з�ачає	 люб���	 ��	 м��-
р�сті,	ця	�а�ка	ш�кає	шлях�,	як	�із�ат�	с��іт	і	лю�с�ке	б�ття,	�а-
магаєт�ся	��ста�����т�	��заєм�з��’яз�к	�сіх	речей,	�с��г�,	щ�	іс��є,	
щ�б	�ат�	загал���й	��гля�	�а	с��іт.)

Саме	 філ�с�фію	 Ск����р��а	 ����ажа��	 тією	 міфіч��ю	 �р���і���ю	
��тк�ю	Аріа���,	щ�	 ����магає	 лю���і	 ���йт�	 з	 �айскла��іш�г�	
ста�����ща	��	ж�тті.
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—	 Ос�	 ���	 �езабар�м	 закі�ч�єте	шк�л�.	 Пере�	 ��ам�,	 маб�т�,	
�же	зараз	 ст��т�	��та��я:	к�м	б�т�,	як�й	шлях	�брат�	��	ж�тті,	
як	�ра���л���	���з�ач�т�	майб�т�ю	�р�фесію,	щ�б	��тім	�е	жал-
к���ат�	��се	ж�ття.

І	 ��і�����і��	 м�ж�а	 ��ш�кат�	 саме	 �	 т���рах	 Гр�г�рія	 Са���ча	
Ск����р���.	З��ер�ім�ся	��	філ�с�фс�к�г�	трактат�	«Алфа��іт,	 аб�	
Б�к��ар	с��іт�»,	з�крема	��	«Байк�	�р�	к�ті��».

3. коментоване читання «Байки про котів». Евристична бесіда.

—	 Як�м,	�а	��аш�	��мк�,	є	�р�х���а��й	зміст	байк�,	щ�	�з�а-
чає	«р�б�т�	те,	щ�	�а��	�ам	�р�р���ю»?	Ч�	зг���і	���	з	цією	��м-
к�ю?

—	 Далі	 ��	 трактаті	 Ск����р���	 г����р�т�ся:	 «багат�	 хт�,	 ��-
т��та��ш�	 �р�р���,	 ���б�рає	 �ля	 себе	 ремесл�	 �айм���іше	 і	 �ай-
�р�б�тк���іше,	 але	 ц�м	 �����	 л�ше	 �ш�к�ют�	 себе...	 Багатст���м	
ж����т�ся	 л�ше	 тіл�,	 а	 ��ш�	 з��еселяє	 с��рі��е�а	 �раця».	 Як�ю	
є	��аша	��мка	щ���	ц��г�?

4. коментар учителя.

Отже	і�ея	«ср�����	�раці»,	як�	���с�����	біл�ш	�іж	���а	ст�літ-
тя	 т�м�	 Гр�г�рій	 Ск����р��а,	 з�ат�а	 ����м�гт�	 �ам	 і	 с��г���і.	
І	�е	 тіл�к�	 ця	 і�ея,	 а	 й	 багат�	 і�ш�х	м�ж�т�	 стат�	 с���єрі���м	
��р�г���каз�м	—	 �р�	щастя,	 чес�іст�	 та	 ��бр���ря��іст�,	 сам�-
�із�а��я	 та	 сам�����ск��але��я.	 Зах��люют�	 ��ет�ч��й	 с��іт	
х���ж�іх	�бразі��	Ск����р���,	й�г�	м��рі	ж�ттє��і	�аста�����,	які	
стал�	 аф�р�змам�.	 І	 �е	 �ійма��	 й�г�	 с��іт	 брех�ею,	 �бл���істю,	
зра�ам�,	 чест�любст���м	 та	 багатст���м,	 ч�г�	 ��ет	 бажає	 і	 �ам.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Створення «асоціативного куща».

За	����м�г�ю	«ас�ціат�����г�	к�ща»	ст���ріт�	«�с�х�л�гіч��й	
��ртрет»	Г.	С.	Ск����р���.

С	—	скр�м��й,	серй�з��й
К	—	кмітл����й
О	—	�с��іче��й
В	—	��іл���люб��й,	��ч�тел�
О	—	�бач��й
Р	—	р�з�м��й
О	—	�б’єкт�����й
Д	—	����тл����й
А	—	акт�����й,	аскет�ч��й
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Г.	С.	Ск����р��а	�ля	ме�е	��ста��	як…»
«І�е�	Ск����р���	з�ал�ся	ме�і…»
«Ме�е	��раз�л�	(ме�і	за�ам’ятал�ся)…»

VII. доМашнє завдання

В���ч�т�	 бі�графію	 Г.	С.	Ск����р���,	 ��міт�	 р�з����і�ат�	 �р�	
й�г�	хр�ст�я�с�кі	м�рал���-ет�ч�і	і�еал�;	�і�г�т���ат�	і�сце�і��-
к�,	«за�ч��	екск�рсію»	шляхам�	Ск����р���.

Урок № 17

Тема. Вірші	та	байк�	Г.	С.	Ск����р���.
Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 зр�з�міт�	 і�ей��-х���ж�ій	

зміст,	 з�аче��я	 т���рі��	 Г.	С.	Ск����р���	 �ля	
с�час��сті;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�-
та��я,	 а�аліз�	 лір�ч��х	 т���рі��,	 ���з�аче��я	
�х	 і�ей��-філ�с�фс�к�г�	 зміст�,	 ���сл���ле��я	
��лас��х	с��же��	щ���	�р�блем	та	 �х	арг�ме�-
таці�;	 ���х������ат�	 кращі	 р�с�	 лю����,	 �раг-
�е��я	��	чес��г�	ж�ття,	сам��із�а��я	та	сам�-
���х���а��я.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 ���ста��ка	й�г�	 т���рі��	 та	
к��г	 �р�	 ���г�,	 ілюстраці�	 ��	 ж�ття	 і	 т���р-
ч�сті,	а��і�за��с�,	елеме�т�	к�стюмі��	та	�ек�-
рацій	�ля	і�сце�і��к�.

Теорія літератури: лір�ч��й	 ��ірш,	 байка,	 х���ж�і	 зас�б�,	 тема,	
і�ея.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Щаст�е,	г�е	ты	ж���еш�?	Г�рл�цы	скаж�те!	
В	��ле	л�	���цы	�асеш�?	Г�л�бы,	�з��іст�те!	
О	щастіе,	�аш	яс�ый	с��іт,	
О	щастіе,	�аш	крас�ый	ц��ет,	
Ты	мат�	�	��м,	��я���ся,	��каж�ся!
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Так	 ��ше	 Г.	С.	Ск����р��а	 �	 �1-й	 �іс�і	 «Са��	 б�жест��е���х	
�ісе��».	 І	с�ра���і,	хт�	�е	мріє	�р�	щастя	�ля	себе,	с����х	рі���х?	
Щ�	таке	щастя?	Як�м	й�г�	бач�т�	��ет	 і	філ�с�ф	Ск����р��а,	як	
і	��	ч�м�	ра��т�	й�г�	ш�кат�,—	м�	�р�	це	б��ем�	г����р�т�	�а	с��-
г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. інсценівка за легендами про Г. С. Сковороду.
(Д���.	Д��ат�к	1	��	�р�к�	№	17.)

2. «Заочна екскурсія» сковородинівськими місцями.
(Д���.	Д��ат�к	�	��	�р�к�	№	17.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
Як�й	 гер��ч��й	 е�т�зіазм,	 ��ір�	 ��	лю�ей	 і	 ��бр�	��	��х	 треба	

б�л�	 мат�,	 щ�б	 �	 затхлій,	 ��зба��ле�ій	 с��ця	 атм�сфері	 б�рс�,	
��	тіс��х	ака�еміч��х	класах,	�	с�ті�ках	церк�����г�	кл�р�са,	ч�-
таюч�	����чі	�а�	��мерл�м�	Псалт�р,	бач�т�	ж�ттє�ай�е	с��ітл�!	
І	�е	тіл�к�	бач�т�,	а	й	�і���с�т�	й�г�,	�а��ат�	і�ш�м,	�р�м���ля-
юч�:	«І��	�ере�і	м��ю,	м�є	с��ітл�!»

Г.	С.	Ск����р��а	 ��ше	 �р�	 себе:	 «Якщ�	 ��	 ме�і	 �іч�г�	 �емає,	
крім	жар�	серця...,	т�	я	за�����ле��й	ц�м».

Не��т�м��й	ш�кач	іст���	та	крас�	��	ж�тті,	Гр�г�рій	Са���ч	за-
л�ш���	�ам	ч�мал�	літерат�р��	с�а�щ���.	Це	збірка	«Са�	б�жест-
��е���х	�ісе��»	із	30	��езій,	«Байк�	Харкі��с�кі»	(теж	30),	�р�тчі,	
філ�с�фс�кі	трактат�	та	і�.

Як	�же	��і�з�ачал�ся,	т���р�	��с�ме���ка	��с�т�	скла��і	через	
�е���рм���а��,	�іалект��	м����,	за	щ�	й�м�	��к�ря��	Т.	Ше��че�к�,	
х�ч	 �	 ��т��ст��і	 за��с���а��	 �	 с��ій	 ��таєм��й	 з�ш�т	 саме	 ��ірші	
Г.	С.	Ск����р���.	Але	�ам	��р�га	т���рчіст�	��ета	за	��ажл���і	��м-
к�,	 іст���,	 г�ма�ізм,	 за	 с��іт	 �е����т�р��х,	 х�ч	 і	 �е�р�ст�х,	 х�-
��ж�іх	�бразі��.

Перші	��ірші	збірк�	Г.	С.	Ск����р��а	�а��са��	�	жа�рі	�а�егір�-
кі��	(��ірші��,	щ�	скла�ал�ся	�ля	���х��аля��я	�крем�х	�сіб	ч�	���ій).	
Ві�	�ещ�	�б�������	тра��ці�	�а�егір�ч��г�	��ірша.	Без��сере��іст�	
і	�р�ст�та	лір�ч��г�	гер�я,	щ�ріст�	і	ч�ст�та	��ч�тті��	стал�	�з�а-
к�ю	жа�р�.	Так�м�	є,	�а�р�кла�,	��езі�	«Ї�еш,	х�чеш	�ас	л�ш�-
т�»,	«На	�е��	�ар��же��я	Вас�ля	Т�мар�».
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Працююч�	�а�	�ерекла�ам�	з	Г�рація,	���з�ач��г�	а�т�ч��г�	
��ета-лір�ка,	а��т�ра	ч�сле���х	��,	Ск����р��а	ст���рює	ря�	�р�гі-
�ал���х	т���рі��	ц��г�	жа�р�.

О��а	з	так�х	��	—	«De	libertate»,	�	якій	��і�	�р���іта��	�аці��ал�-
��-���з���л���	б�р�т�б�	рі���г�	�ар���	�а	ч�лі	з	Хмел���ц�к�м.

2. Виразне читання вірша «De libertate».

3. Евристична бесіда.
—	 Ч�	��і�����і�ає	��езія	жа�р�	���?
—	 Ч�	є	р�зг�р��т�ю	характер�ст�ка	гер�я?
—	 Як�	 м�рал���	 катег�рію	 лю�с�к�г�	 б�ття	 Ск����р��а	 ста-

���т�	�а	�ерше	місце?
—	 Як�м	х���ж�ім	зас�бам	�а�ає	�ере��аг�?	Яка	�х	р�л�	�	р�з-

кр�тті	тем�	та	і�е�	т���р�?
—	 Яка	р�л�	�	т���рі	лір�ч��г�	гер�я?

4. коментар учителя.
Отже,	с�с�іл���й	і�еал	Ск����р���	—	кра��а	люб���і,	�е	�емає	

���р�г���а��я	 і	 р�збрат�,	 а	 зак���	—	 «з���сім	 �р�т����і	 т�ра�с�-
к�м».	 П�с�ме���к	 ���ст��ає	 за	 с���б���	 лю����	 як	 �с������	 �е-
ре��м����	 збереже��я	 лю�с�к��	 гі���сті.	Це	 �с�бл����	 акт�ал���	
б�л�	�ля	б�р�т�б�	з	крі�ацт���м,	яке	��	т�й	час	�аб�рал�	мас����г�	
характер�	��	Укра��і.

5. Слово вчителя.
Ск����р��а	 �	 с����х	 т���рах	 ��стій��	 ��р�ш�є	 м�рал���-ет�ч�і	

�р�блем�.	П������м�ся,	як	�����	тракт�ют�ся	а��т�р�м	�	сат�р�ч-
��м�	��ірші	«Всяк�м�	міст�	—	з���чай	і	�ра��а».	Д�	речі,	цей	��ірш	
�астіл�к�	����ба��ся	�ар���,	щ�	���ійш���	��	ре�ерт�ар�	к�бзарі��-
лір��кі��	як	�ар���а	�іс�я.

6. Прослуховування аудіозапису пісні «Всякому місту — звичай 
і права».

7. Евристична бесіда.
—	 К�г�	 і	 за	щ�	 зас��ж�є	��ет,	 за	 ����м�г�ю	як�х	х���ж�іх	

зас�бі��	��і�	це	р�б�т�?
—	 Які	р�с�	характер�	лю����,	зас��же�і	��ет�м,	���і	м�ж-

�а	����ажат�	�е	з���сім	�егат�����м�?
—	 Ч�	зг���і	���	з	���с����к�м	Г.	С.	Ск����р���?

8. коментар учителя.
Закрі�аче��я	 �ар���	 р�й����ал�	 �стале��	 м�рал�,	 ���р�бля-

л�	 ��	 �е�����	 част���	 лю�ей	 ��т���р��й	 �с�х�л�гіч��й	 к�м�лекс	
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	�р�сл�ж��цт��а,	 х�л�йст��а,	 без�р��ц����сті,	 сам�збереже��я	
ці��ю	ж�ття	 і�ш�х.	 Але	 такі	 р�с�,	 як	 з��р����й	 кар’єр�зм,	 ��е-
�е��я	 ��ск�сій	 �а	 ��ажл���і	 тем�,	 �р�блема	 к�ха��я,	 маб�т�,	 �е	
засл�г����ют�	 �а	 беззастереж��й	 �с��,	 Лю���а	 �������а	 ж�т�	
������кр�����м	ж�ттям,	 з���чай��,	 ��тр�м�юч�с�	 �р��ц��і��	 гі�-
��сті,	с���істі	та	��ря���сті.

9. Слово вчителя.

Ціка���м�	 є	 ��	 ��езі�	 �ейзаж�і	 ��ірші	 Ск����р���.	 Зах��ле��я	
�р�р���ю,	��еселк����ю	гам�ю	 ��	к�л��рі��,	 бар��,	 т��і��	���сл���ле��	
�	 ф�рмі,	 ����ій	 �ля	 �а������	 �кра��с�к��	 ��езі�.	 Так,	 ��ірш	 «Гей,	
��ля,	 ��ля	 зеле�і...»	 р�тм�мел���к�ю,	 лекс�к�ю,	 характер�м	
��ет�ч��х	тр��і��-метаф�р,	е�ітеті��,	��рі���я��	��же	бл�з�к�й	��	
�кра��с�к��	 �ар�����	 �іс�і.	С�і��	 жай���р��ка	 �а�	 ��лям�,	 с�л�-
��ейк���а	�іс�я	��	са�ах	зл���ают�ся	��	є����	гарм��ію	зі	з���р�шл�-
���ю	мел��ією	�аст�ш��	с��ілк�	і	��шею	��ета.

10. Виразне читання інших віршів зі збірки, визначення їх ідейно-
художніх особливостей.

(За	���б�р�м	�ч�теля	��і�����і���	��	�ая����сті	час�.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

1. Вибірковий літературний диктант.

За��шіт�,	ті	���яття,	які	за	�ерек��а��ям	Г.	С.	Ск����р���,	є	
скла���кам�	щастя.

Ч�ст�та,	 с���іст�,	чес�іст�,	 з��р���’я	��ше���е,	 з��р���’я	фіз�ч-
�е,	р����а,	�іт�,	шлюб,	��стат�к,	к�ха��я,	сам��із�а��я,	«ср��-
�а»	�раця,	є��а��я	з	�р�р���ю,	с���б��а.

2. Евристична бесіда.

—	 Які	���яття	�е	����ійшл�	��	��аш�г�	с��ск�?	(Р����а,	шлюб,	
��стат�к,	�іт�.)

—	 А	як	���	����ажаєте,	ч�м�?	(М�ж�а	�бг����ре��я	ц��г�	��та�-
�я	�р���ест�	як	мі�і-��с��т.)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«П�езія	Ск����р���	—	це...»
«Ме�і	��і�кр�л�ся...»
«Я	ці��ю	�	т���рах	��ета	те,	щ�...»
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VII. доМашнє завдання

В�раз��	ч�тат�	й	а�аліз���ат�	��ірші	Г.	С.	Ск����р���;	�����ч�т�	
�а�ам’ят�	��езію	«Всяк�м�	міст�	—	з���чай	і	�ра��а».

додаток 1 до уроку № 17

інсценівка

На	�е��к�	с���т�,	����ляч�с�	�	к��жк�,	Гр�г�рій	Са���ч.		
Ві�	��яг�е��й	�	с���т�.	П�ря�	—	т�рба,	с��ілка,	к��г�.		

В�х���т�	��ел�м�жа	��	��язі	царс�к�х	�р�����р��х	XVIII	ст�ліття.

В е л � м �ж а - � � с л а � е ц �.	Д�з���л�те	�р���ітат�	��ас,	ша����-
��й	Гр�г�рію	Са���ч�!	Я	 єст�	��сла�ец�	 ��	 ��ел�ч��сті,	 �р�б���	 ��	
��ас	з	Петерб�рга.

Ск����р��а	�ес�іш��	х���ає	к��жк�	��	т�рб�,	��стає		
і	теж	����ічл����	��кл��яєт�ся.

С к � �� � р � � а.	І	я	��ас	��ітаю,	�р�ш�	сі�ат�...	��	м�єм�	кабі�еті!	
Яке	�іл�	��г�ал�	��ас	так	�алек�?

В е л � м �ж а.	 Цар�ця-мат�шка	 �ере�ає	 ��ам	 с���є	 благ����лі�-
�я,	 �й	 �г����	 б�л�	 через	 ме�е,	 чле�а	 Р�сійс�к��	 Ака�емі�	 �а�к,	
за�р�������ат�	 ��ам,	 Гр�г�рію	 Са���ч�,	 �ере�хат�	 �а	 ��стій�е	 ��-
мешка��я	��	Са�кт-Петерб�рг!

С к � �� � р � � а 	 (вдячно схиляє голову).	 Пере�айте	 цар�-
ці-мат�шці,	 щ�	 я	 благ��арст���ю.	 Рі���г�	 краю	 �е	 ��к���,	 ��	
Петерб�рга	�е	�����.

В е л � м �ж а 	 (вражено).	Але	ж	��ас	за�р�ш�є	сама	ца-р�-ця!
Ск����р��а	м���чк�	сх�ляє	г�л����,	�аюч�	зр�з�міт�,	щ�	р�зм����		
закі�че��,	��ел�м�жа,	скр������ш�с�,	�з�раєт�ся	і	з	жалем	зітхає.

В е л � м �ж а.	 Не��же	 ����ге	 зл��е��е	 ж�ття	 так	 �іч�м�	 й	 �е	
�а��ч�л�	��ас,	Гр�г�рію	Са���ч�?

Ск����р��а	бере	т�рб�	і	щ�с�	�	�ій	ш�кає.

С к � �� � р � � а.	Я	ж����	так,	як	�ч���	і	��ч�	і�ш�х.
В е л � м � ж а.	 Але	 ж	 ��ам	 м�л�ст����	 �р�стягає	 р�к�	 сама	

�айм��ріша	 цар�ця!	 (Потрясає вражено обома руками у себе 
над головою).	 Вас	 чекают�	 ще�рі	 царс�кі	 �аг�р���,	 т�т�л�,	
маєтк�!

С к � �� � р � � а.	Га�ят�с�	р�з�м�ій	лю���і	за	багатст���м	і	сла-
���ю	 ��же	 �ебез�еч��...	 Ш�ка��	 ч�ж	 с�л��к��	 �жі	 та	 крас�����	
клітк�	і,	зрешт�ю,	�е	��міт���,	як	�	�е���лю	��тра����.	От�ж	і	ме�і:	
краще	с�хар	з	�����ю,	а�іж	ме�	з	бі��ю.	Ме�і	с��ілка	та	��і��ця	��-
р�жчі	царс�к�г�	��і�ця.

Ск����р��а	�істає	з	т�рб�	к��жк�,	кла�е	�а	к�лі�а,	щ�б	ч�тат�.

Вел�м�жа	�е	м�же	зас��к��т�с�.
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В е л � м � ж а.	 Я	 ����ажаю	 с�л�	 ��аш�г�	 ��х�,	 Гр�г�рію	
Са���ч�,	 ша��ю	 ��аш	 р�з�м	 і	 ���с�к�	 ��че�іст�,	 але	 ж	 ���,	 бл�ка-
юч�	 сере�	 ч�р��г�	 �ар���,	 ��с�те	 с��ічк�	 �ере�	 слі��м�,	 а	 без	
�чей	�е	��бач�ш	с��ітла!	В�	—	з����ар	�ля	гл�х�х,	а	 гл�х�м�	�е	
��	�з�����!

С к � �� � р � � а 	 (з обуренням).	 Це	 ���	 так	 ��маєте	 �р�	 �ар��,	
а	 я	 з�аю	 і�ше:	 �емає	 с��	 �е�р�б����г�!	 Ві�	 �сяк�г�	 с��	 �р�-
к��ают�ся;	 і	 хт�	 с��т�,	 т�й	 �е	 мерт���й.	 К�л�	 ���с��т�ся,	 т�	
�р�к��ет�ся!

Ск����р��а	��стає.

В е л � м �ж а.	Так	щ�	ж	�ере�ат�	цар�ці?
С к � �� � р � � а.	Щ�	 ��ам	 за��г����	 з	 �с��г�	 т�г�,	щ�	 я	 ��ам	 ска-

за��.

додаток 2 до уроку № 17

«Заочна екскурсія» сковородинівськими місцями

П е рш� й 	 � ч е � � - е к с к � р с � �� � �.	П�гля��те	�а	карт�	��-
��р�жей	та	місц�	�ереб���а��я	Г.	С.	Ск����р���.	Ге�графія	�х	��же	
ш�р�ка	—	��і�	К�рс�ка	та	Остр�з�ка	(�а	Д���)	��	Л������а	зі	сх���	
�а	захі�	і	��і�	Тага�р�га	�а	Аз���с�к�м�	м�рі	��	Дм�тр���с�ка	(з	�і��-
��я	�а	�і���іч).	І	��се	це	�ішк�,	з	ці�к�м	та	т�рб�ю	(демонструєть
ся ілюстрація 1).	А	якщ�	��рах���ат�	й�г�	 зак�р����і	ма��р�,	 т�	
карт��а	�р�ст�	��ражаюча.

На	 цій	 карті	—	�аш	 �блас��й	 це�тр,	 �е	 Ск����р��а	 ���кла�а��	
�	 Харкі��с�к�м�	 к�легі�мі,	 �е	 ма��	 багат�	 �р�зі��	 і	 с���єю	 �р�с��іт-
��ц�к�ю	 �іял��істю	 �р�ск�р���	 ��і�кр�ття	 �ерш�г�	 ��	 Укра��і	
Харкі��с�к�г�	��і��ерс�тет�.

Не	 �ста��є	 місце	 сере�	 маршр�ті��	 Гр�г�рія	 Са���ча	 займає	
К��’я�щ��а.	 К��’я�с�к	 часі��	 Ск����р���	 б���	 сл�б���ю,	 част�	
тра�лял�ся	т�т	і	з���сім	сіл�с�кі	хат�	(демонструється ілюстра
ція 2).	 Але	 ��же	 б�ла	 церк��а	 з	 �з��і��цею	 (демонструється ілюс
трація 3).	 І,	м�жл����,	саме	так�м�	���л�цям�	х�����	��	міст�	��	
с����х	�р�зі��	Гр�г�рій	Са���ч.

Ма��рі����й	філ�с�ф	б���а��	�	ц�х	місцях	кіл�ка	разі��.	Ос�	��	��-
��м�	 зі	 с����х	л�сті��	��	�р�га	Фе��ра	 І��а�����ча	Д�с�к�г�	 (й�м�	
��і�	 �р�с��ят���	 с���ю	 �р�тч�	 «Уб�г�й	 жай���р���к»)	 Ск����р��а	
с��і�ч�т�,	 щ�	 176�	р�к�	 б���	 �	 місті	 К��’я�с�к�:	 «І�а��,	 �тец	
т���й,	 ��	 се��м�м	 �есятке	 ��ека	 сег�	 ��	 г�р��е	 К��я�ске	 �ер��ый	
раз	 ��згля��л	 �а	 ме�е,	 ���злюб�л	 ме�е.	 О�	 ��к�г�а	 �е	 ����ел	
ме�е.	Услыша��	же	�мя,	��ыск�ч�л	�,	��ст�гш�	�а	�л�це,	м�лча	
��	л�це	см�трел	�а	ме�е	й	�р���кал,	б��т�	��з�а��ал	ме�е,	ст�л�	
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м�лым	 ��з�р�м,	 як�	 ��	 ��ес�,	 ��	 зеркале	 м�ея	 �амят�	ж����	 м�е	
��	зр�тся».

Цей	 с��га�	 Ск����р���	 ��же	 ці���й,	 б�	 с��і�ч�т�,	 щ�	 ��же	 �а	
т�й	час	 ім’я	м�тця	 б�л�	ш�р�к�	��і��м�м	�	�ар��і	 і	 ����ляр��м	
�а��іт�	там,	�е	й�г�	�е	бач�л�.

На��ес�і	 і	 ��літк�	 1767	р�к�	 ��с�ме���к	 з�����	 �ереб���ає	
�а	 К��’я�щ��і.	І	 т�т	 кр�єт�ся	 якас�	 зага�ка,	 к�тра	 ще	 ���-
магає	 с���г�	 ��л���г�	 ��слі���ка.	 У	 л�сті	 Г.	Ск����р���	 ��	
М.	К���ал��с�к�г�	 ч�таєм�:	 «П���ер�те,	 т�т	 �ечая���й	 ���х�р	
���х��ат�л	 ме�я	 с	 к��я�ск�х	 сте����,	 чт�,	 кр�ме	 ютк�	 �а	 б�р-
к�	 к�рей��й,	 ��чег�	 �е	 ��зял.	 О	 эт�й	 б�ре	 ��сле	 ��г����р�м».	
Оче������,	 �	 Гр�г�рія	 Са���ча	 б�л�	 якіс�	 ��ажл���і	 �р�ч���	 �е	
��сат�,	щ�	 т�	 за	 «б�ря»	 б�ла,	 і	 з	 бі�графі�	 й�г�	 м�	 теж	 �іч�г�	
�е	 з�аєм�,	 м�жем�	 л�ше	 з��га����ат�ся	 (�ста��і	 ��слі�же��я	
�атякают�	 �а	 �ещасл���е	 к�ха��я	 ч�	 с�р�б�	 ��р�же��я,	 ��і�	
як�г�	��і�	��і�м������ся	зара��	с���б���).

Пр�	 Ск����р���,	 й�г�	 м��ріст�	 ����г�й	 час	 іс����ал�	 леге���.	
Ос�	 ���а	 з	 ��х.	 Як�с�	 Ск����р��а	 йш���	 ��	 К��’я�с�ка.	 П�	 ��-
р�зі	й�г�	�аз��г�а��	кр�т�й	��із�к,	 �	як�м�	 с��і��	 з�ай�м�й	�а�.	
Якраз	 �а�х���ла	 гр�за,	 б���	 с�л���й	 ��ітер,	 �езабар�м	 ма��	 р�з-
��чат�ся	��щ.	Па�	за�р�������а��	�і���езт�	ма��рі����ка,	але	т�й	
��і�м������ся,	 сказа��ш�,	щ�	�а�	��се	����	�ам�к�е	й	�	 с���єм�	��із-
к�.	Д�бр�ч��ец�	з�������а��ся	й	���ха��	с�бі.	Через	кіл�ка	х���л��	
с�ра���і	 р�з��чалася	 зл���а.	 Ск����р��а	 ��се	 ж	 �ійш���	 ��	 міста…	
с�х�й-с�хісі��кій!	 А	 �а�,	 �р�м�кл�й	 ��	 ��тк�	 й	 з�ер�����а��й,	
з�������а��	�������ся	�а	���г�	(�і�	час	��щ�	��ітер	зір��а��	��кр�ття	
�а	��ізк�).

«Як	же	це	��ам	���ал�ся,	Гр�г�рію	Са���ч�?»	—	за��та��	��і�.
—	 А	���	як	��маєте?	(Уч�і	�р�����ют�	��лас�і	��ерсі�,	��рах����-

юч�,	щ�	Ск����р��а	йш���	��лям�	і	�ере��	там	�е	б�л�.)
«К�л�	 ��ча��ся	 ��щ,	 я	 з�я��	 ��еж�,	 зм�та��	 ��,	 а	 сам	 �р�й�я��	

Б�ж�	 к��іл�.	 П�тім	 �і�с�х	 �а	 с��ечк�,	 ��ягся	—	 і	 �с�	 ��ам!»	—	
сміюч�с�,	��і�����і��	Ск����р��а.

Отже,	 ж�ттє��а	 м��ріст�	 і	 г�м�р	 за��ж��	 б�л�	 ��ласт���і	 Ск�-
���р��і.	 І	 м�	 �������і	 берегт�	 ��х����і	 скарб�,	 які	 зал�ш���	 �ам	
��ел�к�й	��с�ме���к-г�ма�іст.

Д р � г � й 	 � ч е � � - е к с к � р с � �� � �.	 М�	 �р�����ж�єм�	 �аш�	
ма��рі��к�	 К��’я�щ����.	 Наст���а	 з����ка	 —	 сел�	 Г�с��ка,	
р�зташ���а�е	 за	 �0	кіл�метрі��	 ��і�	 райце�тр�	 ��	 бєлг�р��с�к�м�	
�а�рямк�.

Т�т	Г.	С.	Ск����р��а	б���а��	�а	за�р�ше��я	�і��чі��	С�шал�с�к�х.	
Але	ж���	�е	��	�а�с�к�м�	����рі,	а	�а	�асіці	—	��і�	��люб���	�р�ст�х	
лю�ей	і	ч������	місце��іст�.
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Як	��са��	й�г�	 бі�граф	М.	К���ал��с�к�й,	«т�ша,	 безт�рб�т�а	
с���б��а	зб��ж���ал�	��	���м�	��сі	��ч�ття	т�х	��р�г�ці���х	за�����-
ле��,	які	��і��мі	тіл�к�	м��р�м	 і	��бр�чес��м».	У	Г�с��ці	�а��-
са��	Гр�г�рій	Са���ч	�еякі	зі	с����х	т���рі��,	йм���ір��,	філ�с�фс�к�й	
трактат	«Наркіс.	Р�зм���а	�р�	те:	��з�ай	себе».	Сам	філ�с�ф	��ше,	
щ�	 ��і��ра�����ся	 �	 Г�с��к�,	 «г�е	 за�ялся	 ��раж�е��ям�	 с�ч��е-
��й».	Т�ч��	��і��м�,	щ�	1787	р�к�	��	Г�с��ці	 ��і�	�а��са��	�р�тч�	
«Уб�г�й	жай���р���к».

З	 1778	��	 17���	р�к�	 Г�с��ка,	 як	 і	 с�сі��є	 сел�	М��ач��і��ка	
та	Б�рл�к	стал�	�с������м	місцем	�ереб���а��я	Ск����р���,	з��і�к�	
��і�	���р�ша��	�	бл�з�кі	ч�	�алекі	ма��р�.

К�рі��і	 ж�телі	 с��ят�	 береж�т�	 �се,	 щ�	 ����’яза��	 з	 іме�ем	
Ск����р���	—	 й�г�	 кр���цю,	 місце	 к�л�ш����	 �асік�.	Шк�ла	
��с�т�	 ім’я	 Г.	С.	Ск����р���,	 �а	 �ій	 є	 мем�ріал��а	 ��шка.	 Але	
�айці��іше	—	це	�ам’ят�	�ар���а,	яка	зберігає	леге���	�р�	��с�-
ме���ка-�р�с��іт�теля,	 й�г�	 м��рі	 аф�р�зм�	 та	 ���сл���лю��а��я.

Т р е т і й 	 � ч е � � - е к с к � р с � �� � �.	А	 те�ер	м�	 ��	Бабаях.	Це	
сел�ще	міс�к�г�	т���,	за	��	кіл�метрі��	��і�	Харк���а.

Т�т	 зберігся	 б�����к,	 �е	 ��	 1774	р�ці	 ж���	 Г.	С.	Ск����р��а.	
На	 ���м�	 ��ста����ле�а	 мем�ріал��а	 ��шка	 (демонструється 
фото).

Ск����р��а	ж���	 �	 т���ар�ща	Як���а	Пра���ц�к�г�,	 �ере��с���а��	
і	����рац�������а��	с����	т���р�.	Ві��м�,	щ�	там	��і�	�а��са��	���і	бай-
к�	«Нет���р�	�	 ���а	�те�ца	—	г�рл�ц�	�	 г�л�б���й»,	«Верблю�	
і	 Оле��».	 На��са�і	 �����	 через	 �е��,	 щ�	 є	 с��і�че��ям	 ��ел�к�г�	
тала�т�,	а	так�ж	т�г�,	щ�	�а��к�л�ш�я	�р�р��а,	�і�тр�мка	�р�зі��	
с�р�ял�	 ��я��і	 �	 ��с�ме���ка	 �атх�е��я	 (демонструється кар
тина Ю. Любавіна «Сковорода в Бабаях»).	 З��ер�іт�	 ���аг�,	 щ�	
Гр�г�рій	 Са���ч	 з�браже��й	 сере�	 ��лі��,	 �а	 л��і	 �р�р���,	 яка	
�а��ала	�р�стір	й�г�	��мкам.

Варта	 ���аг�	 і	 така	 карт��а.	 Це	 б�����к	 К��іт�к	 �а	 х�т�рі	
Ос����а,	�е	б���а��	Г.	С.	Ск����р��а.

Зг���м	 із	 ц��г�	 ��м�	 ���й�е	 ��і��м�й	 �кра��с�к�й	 ��с�ме�-
��к	Гр�г�рій	Фе��р����ч	К��ітка-Ос����’я�е�к�	 і	��сла���т�	�кра��-
с�к�	 літерат�р�	 с����м�	 т���рам�.	 Дійс��,	 «благ�сл���е��і	 слі��»	
Гр�г�рія	Са���ча.

Ч е т �� е р т � й 	 � ч е � � - е к с к � р с � �� � �.	Те�ер	м�	�а	Вел�к�-
б�рл�чч��і.	Ш�р�к�й	 рі����й	 сте�	 р�зк�����ся	 ��і�	 Г�с��к�	 ��	
Вел�к�г�	 Б�рл�ка,	 к���	 �рям�є	 Гр�г�рій	 Са���ч	 ��	 с���г�	 �р�-
ятеля	 Як���а	 Д��ця-Захарже��с�к�г�.	 Це	 ж	 й�г�	 землі	 �р�лягл�	
�бабіч	б�т�г�	шлях�.

З	Як����м	М�хайл����чем	Д��ец�-Захарже��с�к�м	(аб�	�р�ст�	
Захарже��с�к�м)	 Ск����р��а	 ��з�ай�м���ся,	 �е����,	 ще	 за	 часі��	
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с���г�	 ���кла�а��я	 ��	 Харкі��с�к�м�	 к�легі�мі	 �ес�	 ��	 60-х	 р�-
ках	 XVIII	 ст�ліття,	 б�	 якраз	 т��і	 ��	 ц��м�	 к�легі�мі	 �а��чал�с�	
�лемі���к�	 Захарже��с�к�г�.	 А	 ��же	 �із�іше	 «ця	 �р�жба	 міц-
�іє	 �і�	 ���л����м	 з�стрічей	 Як���а	 Захарже��с�к�г�	 з	 М�хайл�м	
К���ал��с�к�м	 �	 Петерб�рзі».	 А	 К���ал��с�к�й,	 як	 ��і��м�	 —	
�любле��й	�че��	і	щ�р�й	�р�г	Гр�г�рія	Са���ча,—	�із�іше	ста��	
�ерш�м	бі�граф�м	��ета.

Які��	 Захарже��с�к�й	 б���,	 як	 �а	 т�й	 час,	 ��ел�м�	 к�л�т�р-
��ю,	�с��іче��ю	лю����ю,	щ�	��тр�м���алася	�ере�����х	��гля�і��,	
й�м�	 ім������ал�	 �р�грес����е	 ��че��я	 Ск����р���,	 ��л�же��я	
як�г�	 ��і�	 сам	 ���іля��.	 Зі	 с���г�	 б�к�	 м�сл�тел�	 і	 ��с�ме���к	
з	����аг�ю	ста�����ся	��	Я.	М.	Захарже��с�к�г�.	Це	�і�т��ер�ж�єт�ся	
і	л�стам�	Ск����р���	 ��	Захарже��с�к�г�,	 і	 �р�с��ят�ю	Ск����р���	
Захарже��с�к�м�	 с���г�	 ��іл���г�	�ерекла��	к��г�	 стар�грец�к�г�	
філ�с�фа	Пл�тарха	«Пр�	с��кій	��ші».	У	с����й	�р�с��яті,	��	речі,	
Гр�г�рій	 Са���ч	 ��ше:	 «Пр�йміт�	 м�л�ст����	 ��і�	 лю����,	 яка	
�с��а�а	��аш�м�	м�л�стям�	 і	ласк�ю,	мале��к�й	цей,	як	ле�т�,	
���ар���к,	мале��ке	люстерк�	���яч��сті».

Як	 ������	 з	 л�сті��	 Г.	С.	Ск����р���	 ��	 різ��х	 �сіб,	 ма��рі��-
��й	 філ�с�ф	 і	 ��с�ме���к	 �е����раз����	 �ереб���а��	 �	 Вел�к�м�	
Б�рл�к�	��літк�	і	��з�мк�	�а�р�кі�ці	70-х	—	�а	��чатк�	��0-х	р�-
кі��	 XVIII	 ст�ліття.	 П�містя	 Захарже��с�к�г�	 з�ах���л�с�	 �а	
тер�т�рі�	 ���іш���г�	 рай����г�	 ��і��іле��я	 «Сіл�г�с�тех�іка»,	
щ��ра���а,	б��і��ел�	часі��	Ск����р���	��	�аш�х	��і��	�е	зберегл�-
ся.	Б�����к	 з	 к�л��ам�	 б�л�	 з��е�е��	�а	��чатк�	XIX	 ст�ліття.	
Т�т	 же,	 �	Вел�к�м�	 Б�рлк�,	 Ск����р��а	 �а��са��	 ��зк�	 с����х	
��і��м�х	 т���рі��.	 Так,	 �	 �р�с��яті	М.	К���ал��с�к�м�	 ��	 с���г�	 фі-
л�с�фс�к�г�	 трактат�	«С�ір	арх�страт�га	М�хайла	 з	 сата��ю»,	
�а��са��г�	 ��	1788	р�ці,	 а��т�р	 заз�ачає:	 «Я	цю	к��жечк�	��ча��	
��	 Б�рл�ках,	 закі�ч���	 ��	 Бабаях».	 Вірш	 «Мій	 ч���е�	 б�ре��ій	 х�-
тає»	 із	 ��і��м�г�	��ірш���а��г�	ц�кл�	«Са�	б�жест��е���х	�ісе��»	
Ск����р��а	 �і���с�є	 «Скла�е��	 1785	р�к�,	 ��ересе��.	 17	��я,	
��	 селі	 Вел�к�й	 Б�рл�к».	 Ві��м�й	 так�ж	 л�ст	 Ск����р���	 ��	
Г.	І.	К���ал��с�к�г�,	 �а��са��й	 �	Вел�к�м�	Б�рл�ці	 �3	��ерес�я	
1788	р.	 А	 ��	 �е�ат���а��м�	 л�сті	 ��	 ����г�	 зі	 с����х	 з�ай�м�х	
(як�г�с�	 Олексія),	 �а��са��м�	 лат��с�к�ю	 м����ю,	 Гр�г�рій	
Ск����р��а	за�р�ш�є	�а	з�стріч	і	����і��мляє	«Б�рл�к	��і�	Г�с��-
к�	�р�бл�з��	�0	��ерст.	Т�т	я	те�ер	�ереб���а��...»

П ’ я т � й 	 � ч е � � - е к с к � р с � �� � �.	 І	 �арешті,	 �аша	 за�ч�а	
ма��рі��ка	 закі�ч�єт�ся	 там,	 �е	 з�айш���	 с��ій	 ��іч��й	 с��ч���к	
Гр�г�рій	Са���ч	Ск����р��а.

Це	Па�-І��а�і��ка	(те�ер	с.	Ск����р����і��ка	З�л�чі��с�к�г�	рай�-
��	Харкі��с�к��	�бласті).
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Т�т	 �	 �ас	 �ре�ста��ле�а	 ��ел�ка	 екс��з�ція.	 Ос�	 м�г�ла	 ��е-
та,	 к���	 �р�х��ят�	щ�р�к�	 ��кл���т�ся	 т�сячі	 лю�ей.	 Ос�	 й�г�	
�ам’ят��к,	 �с�	 �а�м�г�л���й	 камі��,	 �е	 �а��са��:	 «С��іт	 л������	
ме�е,	але	�е	с�ійма��».

Пр�	��ел�к�г�	��с�ме���ка-г�ма�іста	�ага��ют�	т�т	 і	ста���к,	
і	��б,	як�м�	біл�ш	як	�і��т�сячі	р�кі��,	і	кр���ця.

На	чест�	�50-річчя	��ета	��і�кр�т�	м�зей,	і	м�	��і���і�аєм�	й�г�,	
�р�й�ем�	залам�.

(Демонструється фото «Меморіальна кімната Г. С. Сково
роди», експозицій інших залів та кімнат.)

А	 �а	 за��ерше��я	 �аш��	 «екск�рсі�»	 з��ер�ем�	 ���аг�	 �а	 цей	
ф�т�з�ім�к.	Пере�	��ам�	—	м�л���й	са�,	закла�е��й	�	�е��	с��ят-
к���а��я	 �50-річчя	 Г.	С.	Ск����р���	 �сіма	 й�г�	 ша����ал���кам�	
як	�а�ія	�а	те,	щ�	зер��	�ра����	і	��бра,	к���те	��ел�к�м	��ет�м-
філ�с�ф�м,	зій�е	��	�аш�х	��шах.

Урок № 18

Тема. Байк�,	�р�тчі	та	філ�с�фс�кі	трактат�	Г.	С.	Ск�-
���р���.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 краще	 �с��і��м�т�	 м�рал�-
�і	 загал���лю�с�кі	 ці���сті,	 �р�	 які	 ��ше	
Г.	Ск����р��а;	 закрі�лят�	 �а���чк�	 ���раз��г�	
ч�та��я	 бай�к,	 ��яс�е��я	 �х	 м�ралі;	 р�з���-
��ат�	 к�л�т�р�	 м���ле��я,	 ��мі��я	 ���сл���лю��а-
т�	й	арг�ме�т���ат�	��лас��	��мк�;	���х������ат�	
кращі	 м�рал��і	 як�сті,	 люб���	 ��	 х���ж���г�	
сл���а,	естет�ч��й	смак.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	 ілюстраці�	��	й�г�	ж�т-
тя	і	т���рч�сті,	к��жк���а	���ста��ка.

Теорія літератури: байка,	�р�тча,	філ�с�фс�к�й	трактат,	аф�р�зм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Байка,	 �р�тча	 як	 жа�р�,	 част�	 ���к�р�ст������ал�с�	 ��	 а�т�ч-

�ій,	 біблій�ій	 та	 �а���ій	 �кра��с�кій	 літерат�рах	 і	 ф�л�кл�рі.	За	
Ск����р���ю,	 байка,	 �р�тча	 мают�	 с�р�ят�	 ч�таче��і	 �	 ��ш�ках	
і	 р�зкр�тті	 ��іч��х	 іст��.	Ці	 т���р�	б�л�	 с�рям���а�і	�а	 ���кр�ття	
с�с�іл���х	 �егараз�і��,	 �а	 �і��есе��я	 ��х�	 гр�ма�я�с�к��	 с��і��-
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м�сті,	лю�с�к��	гі���сті,	к�л�т�	р�з�м�.	В���	�рям�	ч�	�р�х���а-
��	картал�	с��іт	зл���ж���а��,	�б��рю��а��я,	сам���рст���,	ч�����-
ч�та��я,	 �аж����	 зара��	 �аж����,	 к�р�сл���іст�,	 сам�х��ал�ст���,	
т����мст���	т�щ�.

П������м�ся,	 �аскіл�к�	 т���р�	 Г.	Ск����р���	 є	 акт�ал���м�	
���і,	�	XXI	ст�літті.

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.

В�з�ачте	�����	х���ж�іх	зас�бі��,	які	�	с����х	��езіях	���к�р�с-
т����є	Г.	Ск����р��а.

Цитати Художні засоби

�р��к�й	(Фе�ір-к��ец�)
�а��’язл����х	(��м)

е�ітет�

с���іст�,	як	ч�ст�й	кр�штал�
�ім,	як	���л�к

��рі���я��я

т�х	�е��к��т�	Ве�ер��	Ам�р метаф�р�

Я	ж	�	��л��і	�а��’язл����х	��м:		
Л�ше	���е	�е��к��т�	мій	�м.									

3	раз�
����т�р,	е�іф�р�

Хт�	ж	б�	з�е��аж�т�	страш��	��	стал�?
Щ�	є	с���б��а?

р�т�р�ч�і	��та��я

м�ж�к,	цар;	зл�т�,	б�л�т� а�т�тез�

�ім	с��ій,	стягає	��ля,	ла��т�	юр�ста і���ерсі�

��ш�т�ся	��	��р�і,	г�л����	кр�т�т�,	тріщ�т�	г�л���а фразе�л�гізм�

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.

С��г���і	�ля	�ас,	ч�тачі��,	ф�рма	бай�к	Г.	С.	Ск����р���	з�аєт�-
ся	 �ещ�	 арха�ч��ю,	 застаріл�ю.	 Та	 �ля	 с���г�	 час�	 ����а	 б�ла	 ��-
��ат�рс�к�ю.	 І��а�	Фра�к�	 ��і�з�ача��,	 щ�	 байк�	 Гр�г�рія	 Са���ча	
«��са�і	гар��ю,	�ек���	�а��іт�	граці�з��ю	м����ю»,	а	��	��рі���я��і	
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з	��і��м�м�	байкарям�	�а������	�����	«�есят�	раз	гл�бші	й	краще	
р�зказа�і».

2. Виразне читання байки «Бджола та Шершень».

3. Словникова робота за питаннями учнів, евристична бесіда.
—	 У	ч�м�	Шерше��	з�������ач�є	Б�ж�л�?
—	 Щ�	�ля	Б�ж�л�	є	�айбіл�ш�ю	ра�істю?
—	 Щ�	з�ач�т�	«�р�р��же�е	�іл�»?	(«Ср���а	�раця».)
—	 Ч�	зг���і	���	з	��мк�ю	а��т�ра?	Ві�����і��	�бґр��т�йте.
—	 Ч�м	ця	байка	за	ф�рм�ю	��і�різ�яєт�ся	��і�	з���ч��х	�ам,	�а-

�р�кла�	бай�к	Гліб���а,	Гребі�к�,	Кр�л���а?	(В���	мают�	«с�л�»,	
а	�е	м�рал�,	��кла���	��яс�юют�	і�ею.)

4. Виразне читання байки «Вовк та Собака».

5. Словникова робота за питаннями учнів, евристична бесіда.
—	 Ч�	 ���іляєте	 ���	 ��гля��	 а��т�ра	 �а	 �і�ста���	 �����к�е��я	

с�ра��ж����	 �р�жб�?	 На	 як�м�	 ще	 �і�ґр��ті	 м�же	 тр�мат�ся	
�р�жба?

—	 Як�м�	р�сам�	�а�іле��й	В���к?
—	 Які	 метаф�р�ч��-алег�р�ч�і	 �браз�	 ���к�р�ст����є	 а��т�р,	

характер�з�юч�	 с����х	 гер����?	 («Х��іст	 л�сяч�й»,	 «��гля�	 �����-
ч�й»	—	«�зеркал�	��ші».)

6. Завдання учням.
Пр�га�ат�,	щ�	таке	�р�тча,	з	як�м�	�р�тчам�	м�	��же	�з�ай�-
м�л�ся.

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	 ��мк�	 �р�тч	 ��ам	 за�ам’ятал�ся,	 �р��ал�	 ��	 ��ші?	

Ч�м�?
—	 В���шіт�	 «м��рі	 ц�тат�»	 з	 �р�тчі	 «В�яч��й	 Ер��ій».	

(«…Ох�че	м�	р�б�м�	 ��се	 те,	щ�	 с��яте	 і	 бажа�е…»;	«Яка	к�р�ст�	
з	я�г�л�ск��	м����,	к�л�	��	�ій	�ема	��бр��	��мк�?»;	«Ч�	є	�л���м	
т��ка	�а�ка,	к�л�	�е��бре	серце?»;	«Пр�р��а	блага	—	��с��м�	��-
чат�к,	а	без	�е�	�ік�л�	�е	б���ал�	благ�сті»	та	і�.)

—	 У	 ч�м�	 с�т�	 байк�	 «Вб�г�й	 жай���р���к»?	 (Треба	 ��міт�	
бач�т�	 г�л����е,	 б�	 м�жеш	 з��ер��т�	 ���аг�	 �а	щ�с�	 �р���абл���е,	
яскра��е,	і	�е	��бач�т�	�астк�.)
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—	 В���шіт�	(аб�	�р�ч�тайте)	ря�к�,	к�трі	м�ж�т�	б�т�	�р�-
��і���м�	��мкам�	�р�тчі	«Вб�г�й	жай���р���к».	 («Се	і	є	�стат�ч-
�а	 іст��а	—	 ��бач�т�,	 як�й	 ��	 к�ж��м�	 �ілі	 г�із��т�ся	 ��х:	 ч�	
благ�й,	 а	 ч�	 зл�й»;	 «Част�	 �і�	 �е��бр�м	 л�цем	 і	 �і�	 �егар��ю	
маск�ю	�р�тає�е	 б�жест��е��е	 сяє���	 і	 блаже��е	 серце,	 ��	 �бл�ччі	
ж	с��ітлім,	а�гел�с�кім	—	сата�а»	та	і�.)

9. Виразне читання уривків із філософського трактату «Вступні 
двері до християнської добронравності».

(Це	к��с�ект	катех�т�ч��г�	к�рс�,	щ�	й�г�	Г.	Ск����р��а	ч�-
та��	�	���атк����х	класах	Харкі��с�к��	к�легі�.)

10. обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда, 
виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

—	 Які	 іст���,	 �а	 ��аш	 ��гля�,	 м�же	 ��чер���т�	 �ля	 себе	
с�час�а	 с��ітс�ка	 лю���а?	 (Загал���лю�с�кі	 ці���сті,	 люб���	 ��	
бл�ж���г�,	���к�е��я	зл�х	��ч��кі��,	зл�ч��і��.)

—	 В�сл���іт�	с���ю	��мк�	з	�р������	ц�х	чес��т	і	�р�страстей,	
�х	р�лі	��	�аш�м�	ж�тті.

—	 За��шіт�	 ���яття,	 щ�,	 за	 Ск����р���ю,	 є	 скла����і	 гріха	
й	��бр��ра����сті.

складові гріха складові добронравності

�р�страст�
заз�ріст�
�е�а���ст�
�ам’ят�зл�біє
г�р�іст�
�і�лесл���іст�
�ес�тіст�
ск�ка
каяття
см�т�к
с�м

щ�р�сер�еч�іст�
��бр�з�чл���іст�
�езл�б�іст�
�р�х�л��іст�
лагі��іст�
щ�ріст�
б�г��а�ій�іст�
без�еч�іст�
за�����ле�іст�

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

Пр�ч�тайте	 сл���а	 Г.	Ск����р���	 й	 ���з�ачте,	 як�	 з	 й�г�	 філ�-
с�фс�к�х	і�ей	�����	�і�т��ер�ж�ют�.

«Бажаєш	б�т�	щасл����м?..	Для	ц��г�	�е	треба	�з��т�	за	м�ря,	
к�лі�к���ат�	 �ере�	 с�л���м�	 с��іт�	 с��г�,	щастя	 за��ж��	 і	 ��сю��	
з	т�б�ю,	 й�г�	 тіл�к�	 треба	 �із�ат�».	 (І�ея	 �р�	 сам��із�а��я	 та	
сам�����ск��але��я.)
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Найбіл�ше	ме�е	��раз�л�…»
«Т���р�	Г.	Ск����р���	зм�с�л�	ме�е	зам�сл�т�ся	�а�	т�м,	…»
«Я	����ажаю,	щ�…»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	 �ереказ���ат�	 й	 а�аліз���ат�	 байк�,	 �р�тчі,	 �р����к	
з	трактат�;	�����ч�т�	�а�ам’ят�	4–5	аф�р�змі��	Г.	Ск����р���.
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ноВа Українська літератУра

Урок № 19

Тема. Н���а	�кра��с�ка	літерат�ра.	(Огля�.)
Мета: �ат�	 ���яття	 �р�	 ета��	 р�з���тк�,	 те��е�ці�,	

�а�рям�,	 ст�лі	 ������	 �кра��с�к��	 літерат�р�;	
����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 з�аче��я	 �����г�	
ета��	��	р�з���тк�	�кра��с�к��	к�л�т�р�;	р�з���-
��ат�	 �а���чк�	 сам�стій���	 р�б�т�	 з	 �і�р�ч��-
к�м,	і�ш�м�	�жерелам�	і�ф�рмаці�,	����іле��я	
г�л�����г�,	 ��рі���я��я	 та	 с�і��ста��ле��я	 я���щ	
с�с�іл���г�	 і	 м�стец�к�г�	 ж�ття;	 ���х������ат�	
��ч�ття	 ����аг�	 ��	 м���л�г�	 �аш�г�	 �ар���,	
����тл���іст�,	естет�ч��й	смак.

обладнання: ���ста��ка	 к��ж�к	 ��с�ме���кі��	 ������	 �кра��-
с�к��	 літерат�р�,	 ілюстраці�	 ��	 характер�ст�-
к�	��б�.

Теорія літератури: х���ж�і	�а�рям�,	клас�ц�зм,	р�ма�т�зм,	реа-
лізм,	се�т�ме�талізм.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

1. розповідь напам’ять афоризмів Г. Сковороди.
(О���	з	аф�р�змі��	�ч�і	мают�	�р�к�ме�т���ат�.)

2. Переказ байки, притчі або уривка із філософського трактату.
(Уч�і	�ереказ�ют�	байк�,	�р�тч�	ч�	�р����к	 із	філ�с�фс�к�г�	

трактат�,	і�ея	як�х	�м	�айбіл�ше	��	��ші.)

3. Слово вчителя.
Працююч�	 ��	 Харкі��с�к�м�	 к�легі�мі,	 Г.	С.	Ск����р��а	 ���к�-

р�ст������а��	так�	с�стем�	�ці��к:
—	 ��есма	�стр
—	 з��ер�к	�стр�й
—	 г�раз��	���ят
—	 �че��	���ят
—	 ���ят
—	 кажется	���ят
—	 �е	���ят
—	 �е	�че��	���ят
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—	 ��есма	�е���ят
—	 кажется	�ег��е�
—	 �е	г��е�
—	 самая	�ег����ца
—	 т�����ат
—	 т��
—	 �че��	т��

4. Запитання до учнів.
—	 Як�	б	�ці�к�	за	тем�	«Ж�ття	і	т���рчіст�,	і�еал�	Г.	С.	Ск�-

���р���»,	���	��ста���л�	б	с�бі?
—	 Ч�	м�жл���е	���іб�е	�ці�ю��а��я?	Наз��іт�	й�г�	�люс�	й	мі-

��с�.

5. Слово вчителя.
За��ерш�т�	 тем�	 х�чет�ся	 сл���ам�	 Г.	С.	Ск����р���:	 «Хт�	 ��-

має	�р�	�а�к�,	т�й	люб�т�	��,	а	хт�	��	люб�т�,	т�й	�ік�л�	�е	�ере-
стає	��ч�т�ся…»

II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Н���а	 ��ба	 �����г�	 �р�с�т�	 сл���а.	 І	 це	 ����е	 сл����	 �р�йшл�	

з	��я���ю	 ��	 літерат�рі	 бл�ск�ч�г�	 �асміш��ка	 й	 гл�б�к�г�	 �ат-
рі�та,	 щ�р�сер����	 лю����	 й	 тала�����т�г�	 ��с�ме���ка	 І��а�а	
Петр����ча	 К�тляре��с�к�г�,	 як�г�	 �аз���ают�	 зач��ателем	 ��-
����	 �кра��с�к��	 літерат�р�.	 Й�г�	 с�ра���	 �і�х���л�	 Г.	К��ітка-
Ос����’я�е�к�,	 ��ет�-р�ма�т�к�,	 а	 Тарас	 Гр�г�р����ч	 сказа��,	щ�	
�р�	сам�б�т�ю	�кра��с�к�	літерат�р�	та	м����	�із�ал�ся	й	заг����-
р�л�	��	т��іш�ій	�сій	Є��р��і.

Пр�	 ��чатк�	 �����г�	 �кра��с�к�г�	 ��с�ме�ст��а,	 яке	 р�з���-
��ал�ся	 �е	 за���як�	 ст���ре��м	 с�р�ятл����м	 �м���ам,	 а	 ��с��ереч	
�егараз�ам	та	заб�р��ам,	м�	б��ем�	г����р�т�	�а	с��г���іш���м�	
�р�ці.

Iіі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Самостійна робота з підручником, довідковими матеріалами.
(Уч�і	 скла�ают�	 �загал��ююч�	 табл�цю	 �р�	 с�с�іл���-іс-

т�р�ч�і	 �р�цес�	 ��	 Укра��і	 кі�ця	 XVIII	—	 ��чатк�	 й	 сере����	
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XIX	ст.,	р�з���т�к	�кра��с�к��	літерат�р�,	��	літерат�р�і	�а�рям�,	
темат�к�,	�р�блемат�к�	та	жа�р�.)

суспільно-історич-
ні обставини

культурне життя літературне життя

—	Скас���а��	гет�-
ма�ст���	й	За��р�з�-
к�	Січ.
—	 П����істю	лік��і-
����а��	а��т���мію	
�а	Лі���бережжі,	
Укра��а	стала	
кіл�к�ма	р�сій-
с�к�м�	г�бер�іям�.
—	 За�р���а�же��	
крі�ацт���.
—	 Д�х����е	���е���-
ле��я	�аці�.
—	 Нар���і	����ста�-
�я	(��	с.	Т�рбаях	�а	
П��іллі,	�і�	�р����-
��м	У.	Кармалюка,	
К�лі���щ��а,	��р�ш-
к�	та	і�.).
—	 Зас����а��я	К�-
р�л�-Меф��і���с�к�-
г�	братст��а.
—	 П�стій�і	заб�р�-
��	�кра��с�к��	
м����,	закр�ття	�а-
р����х	шкіл;	заб�-
р��а	сл�жб�	��	церк-
��і	�кра��с�к�ю	
м����ю	та	і�.

—	Ві�кр�ття	гім�азій,	
ліце���,	Харкі��с�к�г�	та	
К����с�к�г�	��і��ерс�-
теті��.
—	 1818	р.	���х���т�	
�ерша	грамат�ка	�к-
ра��с�к��	м����	О.	Па��-
л���с�к�г�.
—	 В�х��ят�	тр�	збірк�	
�кра��с�к�х	�ар����х	
�ісе��	М.	Макс�м����-
ча.
—	 У	Харк���і	та	і�ш�х	
містах	з’я��ляют�ся	га-
зет�,	ж�р�ал�,	ал�ма-
�ах�	«М�л���к»,	«Лас-
ті��ка»,	«Укра��с�к�й	
ал�ма�ах».
—	 Ві�кр�т�	Харкі��-
с�к�	��бліч��	біблі�-
тек�.
—	 В���кают�	�а�к����-
літерат�р�і	г�ртк�.
—	 Зас����а��	�ерші	
�р�фесій�і	театр�	
��	Харк���і,	К�є��і	та	
П�лта��і.
—	 Р�з�����аєт�ся	т���р-
чіст�	к�бзарі��
та	і�.

—	17��8	р.	���х��ят�	�ер-
ші	тр�	част���	«Е�е���»	
І.	К�тляре��с�к�г�,	�а��-
са�і	ж����ю	�ар����ю	
м����ю.
—	 В�х���т�	�р�за	
Г.	К��ітк�-Ос����’я�е�ка,	
як�й	�т��ер�ж�є	ж�ттє-
з�ат�іст�	і	гі��іст�	�к-
ра��с�к��	м����.
—	 1840	р.—	���хі�	«К�б-
заря»	Т.	Ше��че�ка,	щ�	
є	���ією	загал���є��р�-
�ейс�к�г�	з�аче��я.
—	 Т���рчіст�	��еті��-р�-
ма�т�кі��.
—	 Т���рчіст�	Марка	
В���чка,	А.	С������ц�к�-
г�,	М.	Шаше���ча,	
Л.	Гліб���а,	О.	Ст�р�же�-
ка,	Ю.	Фе��к����ча,	
П.	К�ліша	та	і�.
—	 Р�з�����ают�ся	літера-
т�р�і	�а�рям�	—	се�т�-
ме�талізм,	р�ма�т�зм,	
реалізм;	з’я��ляют�ся	
����і	жа�р�,	б�рлеск�а	
ст�л����а	течія.	Ос�����а	
тема	—	ж�ття	�ар���	та	
і�.

2. робота в парах (або в групах), уточнення, доповнення таблиць.

3. Повідомлення про результати роботи.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

1)	В�з�ачте	 ��	 к�ж��м�	 р�з�ілі	 табл�ці	 �ай��ажл���іш�,	 �а	 ��аш	
��гля�,	���ію,	факт;	с���є	т��ер�же��я	�бґр��т�йте.
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�)	П�є��айте	�е��є�����а�е.

Харкі��
К����
П�лта��а

(Перші	�сере�к�	������	�кра��с�к��	к�л�-
т�р�.)

«Е�е��а»
«К�бзар»

(З�ак���і	�ля	�кра��с�к��	літерат�р�	���-
�а��я.)

се�т�ме�талізм
р�ма�т�зм	
реалізм	

(Літерат�р�і	�а�рям�	������	�кра��с�к��	
літерат�р�.)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Р�б�та	 з	 �і�р�ч��к�м,	 скла�а��я	 �загал��ююч�х	 табл�ц�	
�ля	ме�е…»

«Фе��ме��м	 ��б�	 кі�ця	XVIII	—	 сере����	XIX	 ст.	 є,	 �а	 мій	
��гля�,	…»

«Ме�е	��раз���	т�й	факт,	щ�…»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	 р�з����і�ат�	 �р�	 с�ціал���-іст�р�ч�і	 �бста�����	 ��б�,	
�����к�е��я	і	р�з���т�к	������	�кра��с�к��	літерат�р�.

Урок № 20

Тема. І.	П.	К�тляре��с�к�й.	Ж�ття	і	т���рчіст�.	П�ема	
«Е�е��а».

Мета: заціка���т�	 �ч�і��	 т���рчістю	 ��с�ме���ка,	 ��-
��м�гт�	 �с��і��м�т�	 ��	 з�аче��я	 �ля	 р�з���тк�	
������	�кра��с�к��	літерат�р�;	р�з�����ат�	�а���ч-
к�	 с�р�й�яття	 і�ф�рмаці�	 �а	 сл�х,	 ���раз��г�	
ч�та��я	лір�-е�іч��х	т���рі��,	�х	к�ме�т���а��я;	
�а	 �р�кла�і	 ж�ття	 ��с�ме���ка	 ���х������ат�	
�атрі�т�зм,	 �аці��ал���	 с��і��міст�,	 люб���	 ��	
м�стецт��а.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	 ілюстраці�	��	й�г�	ж�т-
тє���г�	 і	 т���рч�г�	 шлях�,	 к��жк���а	 ���ста��ка	
різ��х	����а��	й�г�	т���рі��.

Теорія літератури: ��ема,	тра��естія,	б�рлеск,	�ар��ія.
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Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Бі�графія	 ����ат���	 лю����	—	 сама	 як	 зах��лююча	 к��га.	
Уя��іт�	 с�бі:	 ка�целяр�ст,	 ��ійс�к����й	 к�ма���р,	 ���л�мат,	 лі-
терат�р-��ет	 і	 �рамат�рг,	 �ч�тел�,	 ��ік��	 благ��ій��х	 за-
кла�і��	—	і	��се	це	гарм��ій��	��є��ал�ся	��	�с�бі	І��а�а	Петр����ча	
К�тляре��с�к�г�.	За	к�ж��м	із	�аз��а��х	за�ят�	—	ле��	�е	�етек-
т����а	 іст�рія,	 гер��ч��й	 ������г	 ч�	 �е��т�м�а	 �раця,	 �ас�аже�а	
��ел�к�м	г�ма�ізм�м.	Ос�	�р�	це	м�	��г����р�м�	�а	с��г���іш���-
м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Бліц-турнір (усне фронтальне опитування).

—	 Наз��іт�	 �ай��ажл���іші	 с�с�іл���-іст�р�ч�і	 ���і�	 кі�ця	
XVIII	—	сере����	XIX	ст.

—	 За���як�	 ч�	 ��с��ереч	 ч�м�	 р�з�����алася	 �кра��с�ка	 к�л�-
т�ра?

—	 Як�м�	 є	 �ай��ажл���іші	 ���і�	 к�л�т�р��г�	 ж�ття	 т�г�	
час�?

—	 Наз��іт�	зач��ателя	������	�кра��с�к��	літерат�р�?	Ві�	ч�г�	
��ч��аєт�ся	��і�лік?

—	 Перелічте	�ай����ат�іш�х	��с�ме���кі��	ціє�	��б�.
—	 Які	�с�����і	тем�	�х	т���рі��?
—	 Які	ст�л����і	�а�рям�	р�з�����ал�ся	��	����ій	�кра��с�кій	лі-

терат�рі,	хт�	�х	�ре�ста��ля��?

2. Підбиття підсумків учителем, оцінювання найактивніших учас-
ників.

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.

М�	г����р�л�	�р�	�ез���чай�і	іст�рі�	й	факт�,	����’яза�і	з	ж�ттям	
та	т���рчістю	сла����г�	��лта��ця	І��а�а	Петр����ча	К�тляре��с�к�г�.	
Ос�	�����.
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—	 На��чаюч�с�	�	П�лта��с�кій	��х����ій	семі�арі�,	м�тец�	���-
��ч���	стар��а���і	м����	 (стар�грец�к�,	лат���),	с�час�і	й�м�	�іме-
ц�к�	 й	 фра�ц�з�к�,	 ч�та��	 ��	 �р�гі�алі	 т���р�	 а�т�ч��х	 а��т�рі��	
Вергілія,	Г�рація,	О��і�ія.

—	 Семі�ар�ст�	 �аз���ал�	 К�тляре��с�к�г�	 «р�мачем»,	 б�	 ��і�	
�мі��	майстер��	�і�б�рат�	��те��і	р�м�.

—	 К�л�	 ��і�	 �ереб���а��	 �а	 ��ійс�к���ій	 сл�жбі,	 за���як�	 с���єм�	
���л�мат�ч��м�	тала�т���і	зр�б���	так,	щ�	с�р�к	т�сяч	татарс�к�х	
кі���т��кі��	 �ерейшл�	 �а	 бік	 р�сійс�к�г�	 ��ійс�ка;	 ���р�же	 міст�	
з�ал�ся	без	ж����г�	��стріл�;	х�ч	б���	штаб��м	�фіцер�м,	сам	���-
����	бійці��	��	атак�,	�тр�ма��	�р�е�	А���	та	і�ші	�аг�р���	за	б�й���і	
������г�.

—	 На��са��	тр�	част���	��ем�	«Е�е��а»,	а	����а��ец�	Пар��ра	
�а�р�к���а��	�х	�	Петерб�рзі	без	��і��ма	а��т�ра.

—	 Заміст�	���як�	К�тляре��с�к�г�	га�яют�	за	�і��т�р�	т�сячі	
кіл�метрі��	��	��лках,	а	��тім	і	з���сім	з��іл��яют�	з	армі�;	х�р�б-
р�й	�фіцер	���ст��а��	�р�т�	ж�рст�к�сті	й	�ес�ра��е�л����сті	щ���	
����стал�х	к�я�-���лче�ці��,	за���айс�к�х	к�закі��,	як�м	за	����-
м�г�	�біцял�	землю,	а	�ал�	бат�гі��.

—	 Зах�����ся	театр�м,	сам	гра��	к�міч�і	р�лі;	ста��	��рект�р�м	
П�лта��с�к�г�	 театр�.	 На��са��	 �’єс�	 «Наталка	 П�лта��ка»,	 яка	
мала	й	��сі	має	��ел�чез��й	�с�іх.

—	 За	с�млі��е	���к��а��я	�б���’язкі��	���еч�теля	б�г��г����х	
закла�і��	�аг�р��же��й	�іама�т����м	�ерс�ем.

—	 Як	����ря���,	ма��	���і	р�����	крі�акі��,	к�тр�х	��і���ст���	
�а	 ���лю,	 �акл�ка��ш�	 ��ел�ке	 �еза�����ле��я	 місце���х	 крі��с-
��кі��.

—	 На	�ам’ят��к	К�тляре��с�к�м�	зб�рала	к�шт�	��ся	Укра��а,	
а	 ��і�кр�ття	 м���ме�т�	 �ерет���р�л�ся	 �а	 загал����аці��ал��е	
с��ят�	��ша����а��я	��ел�к�г�	�кра��ця.

2. Самостійна робота з підручником.
(Уч�і	ч�тают�	статтю	�р�	І.	К�тляре��с�к�г�,	��і�ш�к�ют�	�	�ій	

і�ші	ціка��і	факт�,	�������юют�	р�з����і��	�ч�теля.)

3. Зачитування сторінок із повісті і. Пільгука «Грозовий ранок».

4. Слово вчителя.
Пр�га�айте	 а�т�ч��	 леге���	 �р�	 Тр�я�с�к�	 ��ій��,	 �а�і�-

�я	 Тр��.	 О���м�	 з	 тр�я�ці��,	 Е�ею,	 �еб�ж�телі	 ��р�ч�л�	 ���с�-
к�	 місію:	 ���л���т�	 �	 ма��р�,	 з�айт�	 землю	 й	 зас����ат�	 Р�м.	
Пр�г���	 й	 ������г�	 лягл�	 ��	 �с�����	 ��ем�	 Верґілія	 «Е�е��а»	 (за	
зразк�м	 «Іліа��»	 та	 «О�іссе�»	 Г�мера)	 як	 с���єрі��е	 ��яс�е��я	
«б�жест��е���г�»	 ��х��же��я	 Р�мс�к��	 ім�ері�.	 К�тляре��с�к�й,	
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��зя��ш�	 а�т�ч��й	 сюжет,	 �а��������	 й�г�	 з���сім	 і�ш�м	 зміст�м.	
Ві�	 �ере��яг����	 �кра��с�к�х	 ��міщ�кі��,	 ч�������кі��,	 к�закі��	
�	 тр�я�ці��;	 ��каза��	 �кра��с�к�й	 ��б�т	 XVIII	 ст�ліття,	 з���ча�,	
тра��ці�	�кра��ці��,	��ч��аюч�	��і�	�бря�і��	��	іг�р,	�ісе��,	та�ці��,	
�жі,	��яг�	і	�а��іт�	��	с��с�б�	м�сле��я,	характер�.	(Пере��яга��я	
фра�ц�з�к�ю	 м����ю	—	 тра��естія.)	 У	 Верґілія	 ��ема	 ��с�т�	 ге-
р��ч��й	 зміст.	 К�тляре��с�к�й	 �ерер�б���	 й�г�	 �а	 �ар��ію,	 ���іс	
жарті��л����-сат�р�ч��й	 ла�,	 т�бт�	 б�рлеск.	 Так�м	 ч���м	 б�ла	
ст���ре�а	б�рлеск��-тра��естій�а	��ема.

Д�	К�тляре��с�к�г�	 «Е�е���»	Верґілія	 ��-с���єм�	�ерер�блял�	
��с�ме���к�	різ��х	е��х	та	�ар��і��,	але	�кра��с�к�й	т��ір	���йш���	
цілк�м	 �р�гі�ал���м	 і	 заж���	 сла���	 �а	 ����гі	 ��ік�.	 В�л���м�р	
С�сюра	��са��:

І	так,	як	м�,	як	з	�ам�	це	б�л�,	
На�	к��жк�ю	с���єю	«Е�е���»	
Наща��к	сх�л�т�	ра�іс�е	ч�л�.

Т��ір	 скла�аєт�ся	 із	 шест�	 част��	 (заміст�	 1�	�	 Верґілія).	
Оскіл�к�	 ��і�	 ��са��ся	 бл�з�к�	 тр��цят�	 р�кі��,	 т�	 і	 т��ал��іст�	
й�г�	 змі�ю��алася	—	 ��і�	 �асмішк���ат�-сат�р�ч���	 ��	 гер��к�-
�атрі�т�ч���	 (�і�	 ���л����м	 ���ій	 ��ітч�з�я���	 ��ій��	 181�	р�к�).	
В	��ем�	 ����е�е�і	 цілк�м	 �р�гі�ал��і	 карт���	 «�екла»,	 �е	 м�ч�-
л�ся	�а��,	ч�������к�	і	��сі,	хт�	�е�ра��е���	ж���,	та	«раю»,	к���	
а��т�р	��міст���	з�е��ле��х	і	скр����же��х	за	зем��г�	ж�ття.

Та	�айбіл�ше	�р�	��се	м�	�із�аєм�ся	зі	ст�рі��к	т���р�.

5. коментоване читання I частини «Енеїди» і. котляревського.

6. Словникова робота за питаннями учнів.
(Слі�	з��ер��т�	���аг�	�а	��ціл��іст�	�ж���а��я	гр�б�х,	лайл�-

���х	слі��.)

7. обмін враженнями щодо прочитаного, коментарі вчителя, де-
монстрація ілюстрацій.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Виконання учнями тестового завдання.
Д������іт�	 рече��я,	 �бра��ш�	 з	 ���а��х	 ��і�����і��і	 за	 зміст�м	
сл���а.

«Д��а	ст�ліття…	�а	с��іті	безсмерт��й	а��т�р	“Е�е���”	й	“Наталк�	
П�лта��к�”,	 ��ет,	 ��есел�й	 м��рец�,	 ��	 як�м�	 м���б�…	 ��т�мізм	
�ар���,	й�г�	��ж�й,	…	см�тк���і	��х,	�атрі�т�ч�е	ч�ття,	�б�ар�-
��а�іст�,	м�рал��а	ч�ст�та».	(Олесь Гончар)

А	 р�сте,	заст�г,	�е	зр�з�міл�й;
Б	 ��має,	��і�ч���ся,	�е	збереже��й;





114

В	 ж���е,	��с�б���ся,	�е	�і���ла���й;
Г	 г�т�є,	����міг,	�е	кращ�й.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Сказа��ш�	����	фраз�	�р�	 І.	К�тляре��с�к�г�	ч�	й�г�	т��ір,	�е-
ре�айте	�я����й	мікр�ф��	�р�г���і.

VII. доМашнє завдання

З�ат�	бі�графію	І.	К�тляре��с�к�г�,	�р�ч�тат�	�ерші	тр�	час-
т���	«Е�е���»	(��	�р���ках),	��міт�	�х	�ереказ���ат�	й	а�аліз���ат�.

Урок № 21

Тема. І.	П.	К�тляре��с�к�й.	 Наці��ал���й	 к�л�р�т,	
г�м�р,	�браз�	��ем�	«Е�е��а».

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�ій	
зміст,	 з�аче��я	 ��ем�	 «Е�е��а»	 �ля	 р�з���т-
к�	 ������	 �кра��с�к��	 літерат�р�,	 �кра��с�к��	
м����;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та�-
�я,	 а�аліз�	 лір�-е�іч��х	 т���рі��,	 ���сл���ле��я	
��лас���	 ��мк�	щ���	 �р�ч�та��г�;	 ���х������ат�	
��ч�ття	 �атрі�т�зм�,	 �аці��ал����	 сам�с��і��-
м�сті,	 ��ша��	 ��	 ��х�����х	 �а�ба��	 �аш�г�	
�ар���,	��ч�ття	г�м�р�.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 ілюстраці�	 ��	 ��ем�	
«Е�е��а»,	 к��жк���а	 ���ста��ка	 різ��х	 ����а��	
т���р�.

Теорія літератури: б�рлеск��-тра��естій�а	��ема,	�ар��ія,	алюзія,	
с�лаб�-т��іч�е	��ірш���а��я.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«…П�ема	К�тляре��с�к�г�	—	сам�б�т�ій	 і	 гл�б�к�	�аці��ал�-

��й	 т��ір,	 �е	 стар��а���іх	 тр�я�ці��	 і	 лат��я�	 �ере��яг�е��	 ��	ж�-
�а��	 й	 к�бе�як�	 �кра��с�к�г�	 к�зацт��а	 XVIII	 ст.,	 ��	 ка�та��	
й	м����р�	 т��іш���г�	 ч�������цт��а,	 �	 �і�ряс��к�	 й	 ряс�	 “ха�-
т�р��г�	 р���”,..	 �е	ш�р�к�м	�е�злем	 змал����а��	 ��б�т	 т�г�час-
��г�	�а�ст��а,	щ�	замі��л�	с�б�ю	Верґіліє���х	�лім�ійці��»,—	��-
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са��	 Макс�м	 Р�л�с�к�й.	 Ця	 ��ема	 �астіл�к�	 к�л�р�т�а,	 щ�	 ��	
люблят�	 ч�тат�	 і	 ��	 �аші	 ��і.	В	 ч�м�	 секрет	 ����ляр��сті	 т���р�,	
як�м	ч���м	і�е�	�аш�х	�ращ�рі��	�е	застаріл�,	зал�ш�л�ся	акт�-
ал���м�,	м�	с�р�б�єм�	р�зібрат�ся	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Літературний диктант.
(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал;	�ере��іряєт�ся	

��	�арах	�і�	кері����цт���м	�ч�теля.)
1)	 17��8	рік	—	це	рік…	(���х���	«Е�е���»)
�)	 Як�й	жа�р	«Е�е���»?	(Б�рлеск��-тра��естій�а	��ема.)
3)	 Ч�й	сюжет	�аслі����а��	К�тляре��с�к�й?	(Верґілія.)
4)	 Щ�	 леж�т�	 ��	 �с����і	 т���р�?	 (Нар���е	 ж�ття	 �кра��ці��	

XVIII	ст.)
5)	 Яке	за���а��я	�ал�	Е�еє��і	б�г�?	(Зас����ат�	Р�м.)
6)	 Хт�	 з	 б�гі��	 зах�ща��	 Е�ея,	 а	 хт�	 й�м�	 �ерешк��жа��?	

(Ве�ера	—	й�г�	мат�	—	����магала,	Ю���а	шк���ла.)
7)	 Які	 цілк�м	 �р�гі�ал��і	 сце��	 є	 ��	 3-й	 част��і	 ��ем�?	

(Сце��	раю	та	�екла.)
8)	 Щ�	 таке	 б�рлеск?	 (Змалю��а��я	 ��	жарті��л����м�,	 з��ж�-

��ал���м�	т��і.)
��)	 Щ�	 таке	 тра��естія?	 (Пере��яга��я,	 �ере�есе��я	 ��	 і�ші	

іст�р�ч�і	�м����.)
10)	 Як�ю	 м����ю	 �а��са��й	 т��ір?	 (Ж����ю,	 р�зм�����ю	 �к-

ра��с�к�ю	м����ю.)
11)	 Як	 К�тляре��с�к�й	 характер�з�є	 б�гі��,	 щ�	 ж����т�	 �а	

Олім�і?	 (У	�егат�����м�	�ла�і	—	��як�,	�літкарі,	 і�тр�-
га��,	�ер�б�.)

1�)	 Зі	скіл�к�х	част��	скла�аєт�ся	��ема	і	скіл�к�	р�кі��	��-
салася?	(Із	шест�	част��;	30	р�кі��.)

2. Складання «сюжетного ланцюжка» перших трьох частин 
«Енеїди».

Е�ей	
тікає	
з	Тр��

Е�л	��лашт����є	б�рю	�а	
�р�ха��я	Ю����,	а	Не�-
т��	�р�га�яє	��ітр�

Е�ей	��тра�ляє	�а	Карфаге�	
��	Ді����;	бе�кет�є	там,	
��к�	Зе��с	�е	р�зг�і��а��ся

Е�ей	тікає,	а	Ді-
���а	��і�	к�ха�-
�я	г��е

Тр�я�ці	��тра�ляют�	�а	С�ц�лію,	
там	Е�ей	��м��ає	бат�ка.	Ю���а	
�р����к�є	с�але��я	к�раблі��

Е�ей	і�е	
��	бат�ка	
��	�екл�
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3. Завдання учням пошуково-дослідницького характеру.

Із	 �ерш��	 стр�ф�	 I	 част���	 	 «Е�е���»	 �����шіт�	 �сі	 х���ж�і	
зас�б�,	зр�біт�	���с�����к.

(М�т�р��й,	 �р����р��й,	 зле	 за��зятіш�й	—	 е�ітет�;	 �ар�б�к	
м�т�р��й	 —	 і���ерсія;	 тяг�	 �а��,	 �’ятам�	 �ак���а��	 —	 фразе�л�-
гізм�;	зр�б�л�	з	�е�	ск�рт�	г��ю	—	метаф�ра;	як	г�ря	—	��рі��-
�я��я;	г��ю,	ла�ці��	—	з��же�а	лекс�ка.	В�с�����к:	а��т�р	�ж�-
��ає	 багат�	 різ��ма�іт��х	 ���ражал���-з�бражал���х,	 ем�цій��	
забар��ле��х	х���ж�іх	 зас�бі��;	 сере�	��х	—	г�м�р�ст�ч�і,	 з��-
же�а	лекс�ка.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виразне читання уривків з «Енеїди» 
Уч�і	ч�тают�	 IV–VI	част���	��ем�;	�с�бл����:	Е�ей	�а	березі	

Тібр�	—	V,	1–10,	��лак���а��я	��б�т�х	—	VI,	8��–��5.)

2. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями 
щодо прочитаного, евристична бесіда.

—	 Як	змі����ся	т��	р�з����і�і?	Ч�м�?	(Ста��	гер��ч��м,	�сла��-
лює	������г�	к�закі��.)

—	 Які	 ����і	 гер��,	 х�ч	 і	 е�із���ч�і	 �р���ертают�	 ���аг�?	Ч�м?	
(Н�з	та	Е��ріал.)

—	 Як�м	���ст��ає	��	�ста��іх	част��ах	т���р�	Е�ей?	(Як	б���а-
л�й,	сміл����й	�����,	а	�е	г�л�тяй.)

—	 Як,	�а	��аш	��гля�,	ста��лят�ся	��	�р�блем�	��ій��	гер��	та	
сам	а��т�р?	(Гер��	—	як	��	с�ра���	честі;	а��т�р	—	зас��ж�є.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

Оберіт�	із	за�р�������а��х	і	��ста��те	�р���ще�і	сл���а	��	�р���к�	
з	��ірша	Т.	Ше��че�ка	«На	��іч��	�ам’ят�	К�тляре��с�к�м�».

Б��еш,	…,	�а����ат�	
П�к�	…	лю��;	
П�к�	с��це	з	�еба	…,	
Тебе	�е	заб���т�!

(�я��к�,	т���ар�ш�,	батьку,	брате;	живуть,	��мают�,	б�рят�-
ся,	сміют�ся;	сх���т�,	сяє,	л��ає,	смієт�ся)
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Те�ер	ме�і	зр�з�міл�,	ч�м�…»
«Ме�і	с����бал�ся…»
«Ме�е	з�������ал�…»

VII. доМашнє завдання

Пр�ч�тат�	��ем�	��	кі�ця,	��міт�	�ереказ���ат�,	характер�з�-
��ат�	 �браз�,	 ���сл���лю��ат�	 ��лас��	 ��мк�	щ���	 ��р�ше��х	 �р�-
блем;	�����ч�т�	�а�ам’ят�	�р����к	(за	���б�р�м).

Урок № 22

Тема. І.	П.	К�тляре��с�к�й	 «Е�е��а».	 В�раз�е	 ч�та�-
�я	�а�ам’ят�.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 через	 зас�б�	 ���раз��г�	 ч�-
та��я	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�і,	 естет�ч�і	
�с�бл����сті	 ��ірші��	К�тляре��с�к�г�;	 р�з�����ат�	
�ам’ят�,	�а���чк�	���раз��г�	ч�та��я	та	а�алі-
з�	 лір�-е�іч��х	 т���рі��;	 ���х������ат�	 к�л�т�р�	
����е�і�к�	 �ере�	 а���т�рією,	 кращі	 м�рал��і	
як�сті.

обладнання: табл�ці,	�ла�шет�	з	 те�рією	���раз��г�	ч�та�-
�я,	��ртрет	��с�ме���ка,	ілюстраці�	��	т���р�,	
а��і�за��с�.

Теорія літератури: ���раз�е	ч�та��я,	тем�,	і�т��ація,	�а�за,	л�гіч-
��й	�аг�л�с,	жест�,	міміка.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
В�раз�е	ч�та��я	�а�ам’ят�	—	��же	��ажл����й	елеме�т	літе-

рат�р���	 �с��іт�,	 як�й	 �е	 л�ше	 ��лі�ш�є	 �ам’ят�,	 ��ч�т�	 ��іл���	
й	�е���м�ше��	тр�мат�ся	�ере�	а���т�рією,	а	й	с�р�яє	р�з�мі�-
�ю	 і�ей��-х���ж���г�	 зміст�	 т���р�,	 р�з�����ає	 естет�ч��й	 смак.	
С��г���і	 м�	 й	 б��ем�	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я	
�а�ам’ят�.
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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».

Тр�я�ці,	�с�іш��	�р�-
�л���ш�	����з	�стр���і��	
Цірце�,	��тра�ляют�	�а	
берег�	Тібр�

На	лат��с�кій	землі	
г�т�ют�ся	��	��есілля	
Т�р�а	та	��чк�	Лат�-
�а	Ла��і�і�

Тр�я�ці	й��т�	
з	�арам�	��	Ла-
т��а

С��арка	через	ц�ц�ка	�я��к�	
Амат�,	с�р����к���а�а	Ф�рією

Пі�г�т���ка	
��	��ій��

Е�ей	зал�чає	
��	с�юз��к�	Е��а�-
�ра

Г�і��	Зе��са	через	ч��ар�	
б�г���,	������г	Н�за	та	
Е��ріала

Т�р�	�б���ає	Пал-
ла�та,	с��а	Е��а�-
�ра

Бій	Т�р�а	
з	Е�еєм,	�ерем�га	
�ста����г�

2. робота над характеристикою Енея.

м�т�р��й	
к�зак

за��зят�й люб�т�	��-
г�лят�

сміл����й	
�����

р�зс��л����й

еней

����ажає	
�ре�кі��

х�тр�й ��і���аж��й,	
х�р�бр�й

��ір��й	
�б���’язк�

��бр�й	���-
л�мат

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. розповідь напам’ять уривка з «Енеїди» (з обґрунтуванням ви-
бору).
(М�ж�а	�р���ест�	�	 ���гля�і	к��к�рс�	 з	ж�рі,	�аг�р��же��ям	

�ерем�жці��.)

2. Слово вчителя.
У	��емі	«Е�е��а»	част�	���к�р�ст����ют�ся	алюзі�.
Алюзія	—	це	�атяк	�а	загал�����і��м�й	іст�р�ч��й	літерат�р-

��й	аб�	��б�т����й	факт,	�ж���а��й	�	х���ж���м�	т���рі	як	ст�ліс-
т�ч�а	фіг�ра	(х���ж�ій	засіб).

(Уч�і	 р�блят�	 за��с	 ��	 сл�����чка	 літерат�р�з�а��ч�х	 тер-
мі�і��.)
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На�р�кла�,	а��т�р	��ше	�р�	с���г�	�любле��г�	гер�я:
Прям�й,	як	с�с�а,	��ел�ча���й,	
Б���ал�й,	з�ат��й,	терт�й,	ж��а���й,	
Так�й,	як	б���	Нечеса-к�яз�,	
На	���г�	��сі	ба��к�	�’ял�л�,	
І	сам�	���р�г�	х��ал�л�,	
Й�г�	люб���	��сяк	—	�е	б�я��с�.

Т�т	а��т�р	р�б�т�	�атяк	�а	к�язя	Гр�г�рія	П�т��мкі�а,	фа���-
р�та	 цар�ці	Катер���	 II,	 як�й	 за���ю��а��	 ���с�ке	 ����ір’я	 крас�ю,	
р�з�м�м,	гала�т�істю	та	х�трістю.

П�ема	«Е�е��а»	—	��ірш���а��й	т��ір.
Віршування	—	с�стема	�рга�ізаці�	��ет�ч���	��ірш���а���	м����,	

��	 �с����і	 як��	 зак���мір�е	 ����т�ре��я	�е����х	м�����х	 елеме�ті��.	
Залеж��	��і�	�с�бл����стей	тіє�	ч�	і�ш��	�аці��ал����	м����	��	�е���і	
іст�р�ч�і	 �ері���	 р�з���тк�	 літерат�р�	 ���р�б�л�ся	 с�стем�	 ��ір-
ш���а��я:	а�т�ч�а,	аб�	метр�ч�а,	с�лабіч�а,	т��іч�а,	�ар���е	��ір-
ш���а��я,	с�лаб�-т��іч�а.

Н���а	 �кра��с�ка	 літерат�ра	 ��сл�г����єт�ся	 �ере��аж��	 с�ла-
б�-т��іч��м	��ірш���а��ям.

Силаботонічне віршування	 зас����а�е	�а	зак���мір��м�	чер-
г���а��і	�аг�л�ше��х	і	�е�аг�л�ше��х	скла�і��.

Пр�га�айте	����скла����і	р�змір�	—	ямб,	х�рей,	тр�скла����і	—	
�акт�л�,	амфібрахій,	а�а�ест.

3. Завдання учням.
Д���е�іт�,	щ�	«Е�е��а»	�а��са�а	ч�т�р�ст����м	ямб�м.

Е	|	�е5й	|	б���	|	�а5	|	р�	|	б�к	|	м�	|	т�5р	|	��й	|		
∪		—				∪				—		∪				∪				∪			—					∪			
І	|	хл�5	|	�ец�	|	х�5т�	|	к�	|	��5	|	к�	|	за5к	|		
∪		—					∪					—					∪		—			∪			—

	|	∪—	|	∪—	|	∪∪	|	∪—	|	∪	
	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Найкращ�м	ч�тцем,	�а	мій	��гля�,	б���	(б�ла)…»
«Ме�е	заціка���л�…»
«П�ем�	“Е�е��а”	м�ж�а	�аз��ат�…»

VI. доМашнє завдання

На��ест�	 �р�кла��	 4–5	зас�бі��	 к�міч��г�	 ��	 ��емі	 «Е�е��а»;	
скласт�	 схем�	 ��ірш���а��я	 і�ш��,	 �іж	 зраз�к,	 стр�ф�	 (��казат�	
р�м�).
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5      5           5
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Урок № 23

Тема. І.	П.	К�тляре��с�к�й.	 С�ціал���-��б�т���а	 �ра-
ма	 «Наталка	П�лта��ка»	—	 �ерш�й	 т��ір	 ������	
�кра��с�к��	�рамат�ргі�.

Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 із	 �ерш�м	 т���р�м	 ������	 �к-
ра��с�к��	 �рамат�ргі�;	 ����м�гт�	 �с��і��м�т�	
��	і�ей��-м�стец�к�	ці��іст�;	р�з�����ат�	�а���ч-
к�	 ���раз��г�	 ч�та��я	 �рамат�ч��х	 т���рі��,	 �х	
а�аліз�,	 ���сл���ле��я	 ��лас��х	 ��м�к	 з	 �р����-
��	 �р�ч�та��г�;	 ���х������ат�	 ���с�кі	 м�рал��і	
як�сті,	��ч�ття	гі���сті.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 �’єс�,	
ілюстраці�	��	�е�,	а��і�за��с�	�ісе��	із	�’єс�.

Теорія літератури: �рамат�ч��й	 т��ір,	 �����	 �рамат�ч��х	 т���рі��,	
х���ж�і	�браз�,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
У	 час�	 К�тляре��с�к�г�	 гля�ачі��	 �же	 �е	 за�����л��ял�	 �і	

шкіл��і	 �рам�	 з	 �х�ім	 ���с�к�м	 ст�лем,	 «част�	 �езр�з�міл�м�»	
сл���ам�,	�аста����ам�,	�і	«г��ач��-г�рілча�і»	і�терме�і�,	«шар�-
��арщ��а».	Х�тіл�ся	щ�с�	«�ля	��ші».	І	�с�	саме	т��і	з’я��ляєт�ся	
�’єса	 зі	 щасл����ю	 сце�іч��ю	 ��лею	—	 ��	 грают�	 �	 театрах	 і	 ��	
ц��г�	 час�.	Ч�м	же	 так	 зах���ла	ця	 �рама?	З’яс�єм�	�а	 с��г��-
�іш���м�	�р�ці.

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 Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
181��	рік,	 к�л�	 �а	 сце�і	 П�лта��с�к�г�	 театр�	 б�ла	 ��каза�а	

�’єса	 «Наталка	 П�лта��ка»,	 ����ажаєт�ся	 р�к�м	 �ар��же��я	 �к-
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ра��с�к��	�рамат�ргі�,	�кра��с�к�г�	театр�.	С�ла	 і	чарі���а	краса	
�рам�,	 за	 сл���ам�	 і�ш�г�	 ����ат��г�	 ��с�ме���ка	 І.	Кар�е�ка-
Кар�г�,	 «��	 �р�ст�ті,	 ��	 �ра���і	 і,	 �айг�л����іше,—	 ��	 люб���і	 а��-
т�ра	 ��	 с���г�	 �ар���,	 люб���і,	 к�тра	 з	 серця	 І��а�а	 Петр����ча	
К�тляре��с�к�г�	�ерейшла	�а	й�г�	т��ір».

В�ерше	�’єс�	�а�р�к���а��	1838	р�к�.	«Наталка	П�лта��ка»	—	
це	 �рама	 к�ха��я	 бі����	 �кра��с�к��	 �і��ч���-селя�к�,	 яка	 ��і�-
ст�ює	с���є	�ра���	�а	щастя.	В	�с����і	сюжет�	леж�т�	цілк�м	ж�т-
тє��а	 с�т�ація:	 �����к�е��я,	 р�з���т�к	 і	 заг�стре��я	 к��флікт�	
між	Наталк�ю	 і	 ���з��м	Тетер��ак���с�к�м,	 багат�м	�а��м,	�елю-
б�м	�і��ч��і.

2. Виразне читання в особах уривків п’єси «Наталка Полтавка».

3. Словникова робота за питаннями учнів, обмін враженнями 
щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.
—	 Щ�	�р���ер��л�	 ��аш�	 ���аг�	 ��	 ��б�����і	 �’єс�?	Ч�м�	 саме?	

(Багат�	�ісе��,	м���а	�ерс��ажі��,	�с�бл����	���з��г�.)
—	 Як	���	��маєте,	ч�м	за��ерш�т�ся	к��флікт	Наталк�	з	���з-

��м	і	з	матір’ю,	ч�м�?
—	 Хт�	з	гер����	���кл�кає	с�м�атію,	хт�	—	�і,	��	к�г�	���	ще	�е	

���з�ач�л�	с���г�	ста��ле��я?	Ч�м�?

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
«Р�зш�фр�йте»	 ���слі��	 М�хайла	 Семе�т���с�к�г�	 �р�	 �’єс�	
«Наталка	П�лта��ка».

«Ж��	 ����ст�,	 ж��	 б��-якй	 т��р	 �с	 �	 �р���	 тк	 �	 �ш	 млрся�м,	
як	 «Нтлк»,	 І.	П.	Ктляр��с�кг;	 ст�	 с�ск��	 ��	 х�т�	 і	 т�р	 щ	 �	 ��сй	
Млрс�,	�р�	зс�����	��	�с�,	��с�	І���м	Птр��чм,	і	є	бгт	ткх	л�й,	як	з�т�	
��м’ят�	��с	��р».

(Ж���а	 ����іст�,	ж��е�	 б���-як�й	 т��ір	 ��сі	 �е	 �р��а��	 так	 ��	
��ші	 мал�р�сія�ам,	 як	 «Наталка»	 І.	П.	К�тляре��с�к�г�:	 с�т�і	
с��скі��	 ��	 х��ят�	 і	 те�ер	ще	 ��	 ��сій	Мал�р�сі�,	 �ар��	 зас������	 ��	
�іс�і,	 �а��са�і	 І��а��м	Петр����чем,	 і	 є	 багат�	 так�х	 лю�ей,	 які	
з�ают�	�а�ам’ят�	��сю	��ер�.)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«У	ме�е	склал�ся	��раже��я…»
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«П’єса	“Наталка	П�лта��ка”	�ля	ме�е…»
«Я	����ажаю,	щ�…»

VII.  доМашнє завдання

Д�ч�тат�	�’єс�,	 ��міт�	 ��	 �ереказ���ат�,	 а�аліз���ат�,	 характе-
р�з���ат�	�браз�.

Урок № 24

Тема. І.	П.	К�тляре��с�к�й.	 П’єса	 «Наталка	 П�лта��-
ка».	 Т�ржест���	 �ар�����	 ет�к�.	 Наталка	 як	
��с�бле��я	кращ�х	р�с	�кра��с�к��	жі�к�.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 гл�бше	 �с��і��м�т�	 �р�ч���	
к��флікт�	 між	 гер�ям�	 т���р�,	 х���ж�є	 ��ті-
ле��я,	р�з��’яза��я	й�г�	а��т�р�м	��і�����і���	��	
��рм	 �ар�����	 м�ралі	 й	 ет�к�;	 р�з�����ат�	 �а-
���чк�	а�аліз�	�рамат�ч��г�	т���р�	та	ціліс��г�	
й�г�	с�р�й�яття;	���х������ат�	��ч�ття	гі���сті,	
ці���сті	�с�б�ст�г�	щастя,	г�ма�ізм	і	т�лера�-
т�іст�,	акт�����	ж�ттє���	��з�цію.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 ілюстраці�	 ��	 т���р�,	
к��жк���а	���ста��ка,	а��і�за��с�.

Теорія літератури: м���а	 а��т�ра	 і	 м���а	 гер����,	 �рамат�ч��й	 т��ір,	
й�г�	�����,	х���ж�ій	�браз,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
В��ат��й	 �кра��с�к�й	 �рамат�рг	 І��а�	 Кар�е�к�-Кар�й	 ��-

са��:	«Багат�	�����	�текл�	��	м�ре	заб�ття;	��	�р�тяг	так�г�	����г�г�	
час�	 т�сячі	 �рамат�ч��х	 �’єс	 с��ч���ают�	 ��іч��м	 с��м,	 заб�ті	
�а��ік�,	 а	 “Наталк�”	 �����ч�л�	 �а�ам’ят�	 мал�	 �е	 ��сі	 сл�хачі…	
З�а��ал�ся	 б�,	 й	 “Наталці”	 ��ра	 с��ч�т�,	 а	 ����а	 �е��гам�����	
л��ає	�а	 сце�і	 ������	м�л�м�	�іс�ям�	 і	 б��е	л��ат�	����г�,	 ����-
г�…».	 І	 с�ра��а	т�т,	маб�т�,	�е	л�ше	��	�іс�і,	 а	��	��статі	 гер���і,	
яка,	 ���р�	 ��сі	 з���ча�	 та	 загр�з�,	 ріш�че	 ���ст���ла	 �а	 зах�ст	
с���г�	щастя.	 І	це	т��і,	к�л�	�а��іт�	к�ха��й	��і�ст�����ся	—	«щ�	
ж,	�е	с���л�ся!»,	к�л�	рі��а	мат�	с�л�є,	�р�сяч�	та	картаюч�,	
к�л�	��ла���й	�а�	��гр�ж�є!	А	як	част�	 с�час�і	 �і��чата,	�е	ма-
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юч�	 так�х	 заб�р��	 і	 �бмеже��,	 ��і�м���ляют�ся	 ��і�	щастя	ж�т�	
з	 к�ха��ю	 лю����ю	 зара��	 багатст��а!	 Ос�	 Наталка	 та	 і�ші	 ге-
р��	 �’єс�	 й	 �ага��ют�	 �м	 і	 ��сім	 лю�ям,	щ�	 за	 с���є	щастя	 треба	
б�р�т�ся,	 щ�	 ��бр�	 р�б�т�	 �ік�л�	 �е	 �із��,	 як	 і	 ���з�ат�	 с����	
��м�лк�.	 Отже,	 р�згля�ем�,	 які	 м�рал���-ет�ч�і	 й	 естет�ч�і	
�р�к�	�ає	�ам	з�аме��та	��лта��с�ка	�і��ч��а.

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.
(М�ж�а	�р���ест�	�	ф�рмі	і�теракт������	���ра���	«Ак��арі�м».)
I група.	 Уч�і	 характер�з�ют�	 г�л�����	 гер���ю	Наталк�,	 �і�-

т��ер�ж�юч�	с����	с��же��я	ц�татам�	з	т���р�.
II група.	Уч�і	характер�з�ют�	���з��г�	та	���б�р��г�,	��і�з�ача-

юч�	�х	�егат����і	і	��з�т����і	р�с�.
III група.	Уч�і	характер�з�ют�	Тер��л�х�,	���сл���люют�	с���є	

ста��ле��я	��	��	��ч��кі��.
IV група.	 Уч�і	 характер�з�ют�	 Петра	 й	М�к�л�,	 з�ах��ят�	

�	�х�іх	характерах	с�іл��е	та	��і�мі��е.
V група. Уч�і	 ��слі�ж�ют�	 р�л�	 �ісе��	 �	 �рамі	 «Наталка	

П�лта��ка».
VI група.	Уч�і	��слі�ж�ют�	м����	�ій����х	�сіб,	��рі���юют�	��,	

р�блят�	�����ск�.
VII група.	 Уч�і	 ���з�ачают�	 тем�,	 і�ею	 й	 х���ж�і	 зас�б�	

�’єс�.

3. Презентація групами своєї роботи.

4. коментарі вчителя.
I група.	Пі�кресл�т�,	щ�	�і��ч��а	��шаєт�ся	т�м,	щ�	����а	—	

«чес��г�	 р���»;	 ��міє	 к�хат�,	 але	 �р�тр�м�єт�ся	 ��мк�,	 щ�	
с��кій	 матері,	 ша����а��я	 ��	 —	 це	 с��яте;	 зара��	 ц��г�	 м�ж�а	
й	 �а	 сам���жерт���	 �іт�;	 х�ча	 ��	 ��ші	 с���і��аєт�ся:	 ��	 ц��г�	
�е	 �ій�е.	 П�бач���ш�	 ��ря�	 реал��е	 щастя,	 Наталка	 «б��т�є»	
�р�т�	�ес�ра��е�л����сті	щ���	�е�,	 ��	к�ха��я	й	�р�ст�	лю�с�к��	
гі���сті.

II група.	 П��р�	 ��сі	 �егат����і	 р�с�,	 і	 ���з��й,	 і	 ���б�р��й	—	
с�ра��ж�і	�кра��ці.	Перш�й	�е	ста��	��р�ж���ат�ся	з	багат�ю,	але	
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�елюб�ю	 �і��ч���ю;	 ���ріш���	 зр�б�т�	 ��бр�	 (��	 як�г�	 ��се	 ж�ття	
�раг����,	та,	�а	й�г�	��мк�,	�аг���	�е	����а�ал�),	��і�ст�����ся	��і�	
Наталк�,	�е	ста��	за��ажат�	��	щастю.	В�б�р��й	теж	�р�т�	брех�і,	
�егат�����	ста���т�ся	��	хабар��цт��а	ч�������кі��.

III група.	 Тер��л�ха	 —	 стара	 жі�ка,	 яка	 заз�ала	 ��	 ж�тті	
багат�	г�ря;	 �й	х�тіл�ся	щастя	с����й	��чці	 (і	с�бі	біля	�е�),	����а	
й�г�	 саме	 так	 �я��ляла.	 І	 х�ч	 м�т����	 ��	 ��ч��кі��	 х�р�ші,	 зр�-
з�мілі,	мет���	ж	�е�р���ст�мі	 (х�ча	 ��	 т�й	час	 б�л�	 з���чай��ю	
річчю	 �і�б�рат�	 �ар�,	 ��р�ж���ат�	 �ітей	 за	 р�зс���м	 і	 бажа�-
�ям	бат�кі��).

IV група.	 Петр�	—	 ��зірец�	 ��бр�т�	 (�а��іт�	 �а�мір���),	 хр�с-
т�я�с�к�г�	 см�ре��я	 та	 ��се�р�ще��я.	 М�к�ла	 біл�ш	 ріш�ч�й,	
с����кає	��	�і�	й	Петра.

V група.	У	�’єсі	��	�іс�і.	(Д���.	Д��ат�к	1	��	�р�к�	№	�4.)
VI група.	 З��ер��т�	 ���аг�	 �а	 к�л�р�т��	 м����	 ���з��г�,	 �е-

рес��а��	 «��че��м�»	 сл���ам�	 та	 ка�целяр�змам�,	 ����т�рю��а-
��ю	 �р�м���к�ю	 «теє-т�	 як	 й�г�»	 та	 і�.;	 �а	 ��ел�к�	 кіл�кіст�	
�р�слі��’���,	 �р�каз�к	 �	 м���і	 гер����,	 �с�бл����	Наталк�:	 «З�айся	
кі��	 з	 к��ем,	 а	 ��іл	 з	 ���л�м»,	 «Ніхт�	 �е	 ��і�а,	 як	 хт�	 �бі�а»,	
«Ж���ем�	 і	 маєм�ся,	 як	 г�р�х	 �р�	 ��р�зі:	 хт�	 �е	 сх�че,	 т�й	
�е	 ��ск�б�е».	 «Де	 �е	 ��сій,	 там	 і	 ��р���т�ся»,	 «Л�чче	 с���ця	
��	жме�і,	як	ж�ра��ел�	�	�ебі»	та	 і�.

VII група.	 Ві�з�ач�т�,	щ�	 і�ея	 �е	 «�а��’яз�єт�ся»,	 �рга�іч��	
����л���ає	з	�ій	гер����,	з	х���ж���г�	��л�т�а	т���р�;	х���ж�і	зас�-
б�	багаті,	різ��ма�іт�і,	�р�краше�і	г�м�р�м.

3. Повідомлення учня про сценічну долю п’єси котляревського 
«Наталка Полтавка».
(Д���.	Д��ат�к	�	��	�р�к�	№	�4.)

іV. закріплення знань, УМінь Та навичок

 колективна робота.
(Уч�і	 скла�ают�	 �с�х�л�гіч��й	 ��ртрет	 �кра��ці��	 за	 �’єс�ю	

К�тляре��с�к�г�.	 В�к�р�ст����єт�ся	 і�теракт�����й	 мет��	 «М�з-
к����й	шт�рм».)

�рац�����ті ��ел�к���ш�і ��кір�і релігій�і х�тр���аті

Українці

��міют�	щ�р�	лю-
б�т�,	б�т�	��ір��-
м�

сх�л��і	
��	��бра

з�ат�і	��	сам�-
��жерт���	зара��	
бл�ж�іх

��еселі,	��-
те��і,	��-
��тл���і
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V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«З�аче��я	�’єс�	“Наталка	П�лта��ка”	��	т�м�,	щ�…»
«Ме�і	с����бал�ся,	за�ам’ятал�ся…»
«Р�б�та	��	гр��ах	�ля	ме�е…»

VI. доМашнє завдання

Пі�г�т���ат�ся	��	темат�ч���	к��тр�л����	р�б�т�.

додаток 1 до уроку № 24

Пісні з п’єси «наталка Полтавка»

№ назва пісні Хто виконує Що розкриває

1 «Віют�	��ітр�,	��іют�	б�й-
�і»

Наталка Т�г�	за	Петр�м

� «От	ю��х	літ	�е	з�ал	
я	люб���і»

���з��й К�ха��я	��	Наталк�

3 «В����	шлях�	��лта��-
с�кі�	і	сла����	П�лта���»

Наталка Працелюб�іст�,	скр�м-
�іст�,	сам�����аг�,	чес-
�іст�

4 «Ді�	р���й,	баба	р��а» ���б�р��й Весел�	���ач�

5 «Ой	�і�	���ш�ею,	�і�	че-
реш�ею»

���б�р��й П�гля�	�а	�ері����й	
шлюб

6 «Всяк�м�	г�р���	—	�ра��	
і	�ра��а»

���з��й Хабар��цт���,	л�ка��ст���,	
�ас�л�ст���

7 «Де	зг��а	��	сімейст��і» Наталка,	
Тер��л�ха,	
���б�р��й

П�гля�	�а	сімей�е	щастя

8 «Ой	��ля	лю�с�кая,	��ля	
єст�	слі�ая»

���з��й	і	���-
б�р��й

Ста��ле��я	лю�ей	��	
ж�ття

�� «Ой	мат�,	мат�!	Серце	�е	
����ажає»

Наталка Люб���	��	Петра,	рі-
ш�чіст�	�	б�р�т�бі	за	
щастя

10 «Ч�	я	т�бі,	��чк�,	�е	��б-
ра	желаю»

Тер��л�ха Люб���	��	��чк�,	�ере-
ж���а��я	за	��	майб�т�ю	
��лю
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№ назва пісні Хто виконує Що розкриває

11 «Ей,	Наталк�,	�е	�р�ч�-
ся»

Тер��л�ха,	
���б�р��й	та	
Наталка

Вб�лі��а��я	Тер��л�х�	
за	щастя	��чк�	та	����аг�	
Наталк�	��	матері,	
��кір�іст�

1� «Ч�г�	ж	����а	калам�т�а» Наталка Переж���а��я,	г�ре,	
т�г�,	с�м

13 «Г�мі�,	г�мі�	��	�ібр���і» М�к�ла Незалеж�іст�,	безк�р�с-
л���іст�,	����аг�	��	м���-
л�г�	Укра���

14 «С��це	��зе��к�,	��ечір	
бл�зе��к�»

Петр� Щ�ріст�	і	��ір�іст�	�	к�-
ха��і

15 «Вітер	��іє	г�р�ю» М�к�ла Люб���	��	Петра

16 «У	с�сі�а	хата	біла» Петр� Нещасл����	��лю

17 «Та	йш���	к�зак	з	Д���,	
та	з	Д���	����м�»

Петр� В�лелюб�іст�,	к�зац�к�	
���ач�

18 «Пі�еш,	Петре,	��	тіє�,	
як�	те�ер	люб�ш»

Наталка	
і	Петр�

Гл�б���	��ч�тті��	Натал-
к�	та	Петра

1�� «В�рскл�	річка	�е��ел�ч-
ка»

М�к�ла Г�р�іст�	за	�ра�і�і��-к�-
закі��

�0 «Ой	я	�і��ч��а	П�лта��ка» Наталка Д�бр�т�,	сер�еч�іст�

�1 «Нам��айм�	��есел�т�ся» ��сі	раз�м Д�бр�т�,	сер�еч�іст�

�� «Щ�	за	т�г�	Петр�ся» М�к�ла Закл�кає	б�т�	щасл�-
���м

додаток 2 до уроку № 24

сценічна доля п’єси івана котляревського  
«наталка Полтавка»

«Наталка	 П�лта��ка»	—	 �ерш�й	 �рамат�ч��й	 т��ір	 ������	 �к-
ра��с�к��	літерат�р�,	як�й,	за	��л�ч��м	���сл����м	І��а�а	Кар�е�ка-
Кар�г�,	є	«�раматір’ю	�кра��с�к�г�	�ар����г�	театр�».

П’єс�	�а��са��	І��а�	К�тляре��с�к�й	�	181��	р.,	 і	����а	��і�раз�	ж	
б�ла	 ��ста��ле�а	 �	 П�лта��і	 за	 �частю	 ��і��м�г�	 акт�ра	М�хайла	
Ще�кі�а.	 Із	 ц��г�	 час�	 ��ч��аєт�ся	 сце�іч�е	 ж�ття	 «Наталк�	
П�лта��к�»,	 яка	 стала	 �любле��ю	 �’єс�ю	 гля�ачі��.	 С�час��к	

Закінчення таблиці
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І.	К�тляре��с�к�г�	О.	Тереще�к�	��і�з�ач���,	щ�	����а	б�ла	�р�й�я-
та	з	г�ч��м	сх��але��ям	�е	тіл�к�	��	Укра��і,	а	й	�	Р�сі�.

П���ляр��сті	�’єс�	с�р�ял�	ч�����а	м�з�ка	М�к�л�	Л�се�ка	
та	 майстер�а	 гра	 акт�рі��.	 Перш�ю	 ��	 р�лі	 Наталк�	 ���ст���ла	
арт�стка	 Катер��а	 Нал��т���а.	 Вел�ке	 ��раже��я	 �а	 гля�ачі��	
с�ра��ля��	 М.	Ще�кі�,	 як�й	 гра��	 р�л�	 ���б�р��г�.	 Це	 с�еціал�-
��	 �ля	 ���г�	 І��а�	 К�тляре��с�к�й	 �а��са��	 цю	 р�л�.	 1845	р�к�	
��	 Т�флісі	 Мак�г��е�ка	 гра��	 І��а�	 Драйсіг.	 І	 �астіл�к�	 май-
стер��,	 щ�	 ����	 із	 реце�зе�ті��	 ��са��:	 «Драйсіг	 гра��	 ���б�р-
��г�	 так	 гар��,	 так	 �ат�рал���,	 щ�	 �айк�рі��іші	 ��лта��ці	
���з�ал�	 б	 й�г�	 за	 с���г�	 р���ча».	 Та	 �ай�����іше	 краса	 �’єс�	
р�зкр�лася	 �	 тр��ах	 М.	Кр�������ц�к�г�,	 М.	Стар�ц�к�г�,	
М.	Са����с�к�г�	 і	 П.	Саксага�с�к�г�.	 В	 р�лі	 Наталк�	 т�т	 ���ст�-
�ала	 з�аме��та	 М.	За��к���ец�ка.	 П�тім	 —	 М.	Са����с�ка-
Баріл�тті,	Є.	Зар��ц�ка,	О.	Петр�се�к�.

Із	П�лта���	�’єса	�ішла	�	��ел�к�й	с��іт.	 Ї�	 �����л�ся	��	Петер-
б�рзі	 і	М�ск��і,	Каза�і	 і	К�є��і,	Чер�іг���і	 і	 Т�флісі.	У	 183��	р�ці	
ж�р�ал	 «Отечест��е��ые	 за��ск�»	 ��і�з�ача��:	 «“Наталк�	 П�л-
та��к�”	 грал�	 ��	 ��лта��с�к�м�	 театрі	 �е	 раз,	 �е	 �есят�,	 �е	 ст�	
разі��	—	 і	 театр	 за��ж��	 б���	 ������й,	 зах��ле��я	 б�л�	 за�ал��е,	
��лескам	�е	б�л�	кі�ця».

«Наталк�»	 грал�	 ��се	 частіше	 і	 частіше,	 �����л�ся	 ��	 за��ж-
��	 �х�че,	 і	 зал�	 к�ж��г�	 раз�	 б�л�	 �ере�����е�і.	 На�р�кла�,		
«...�	 Єл�са��еті	 “Наталка”	 ���ста��ле�а	 б�ла	 ��	 залі	 ����ря�с�к�г�	
с�бра�ія	шіст�	разі��:	тр�	раз�	���е��	 і	тр�	раз�	���ечері,	�р�	����-
�ісі��к�х	зб�рах».

1886	р�к�	тр��а	М.	Кр�������ц�к�г�	тр�	місяці	грала	��	Петер-
б�рзі,	 ��ста�����ш�	 «Наталк�»	 ���а�цят�	 разі��.	 І	 к�ж��г�	 раз�	—	
с�ла	лю�ей,	 і	к�ж��г�	раз�	—	�а�з���чай��й	�с�іх.	Засл�же��й	
арт�ст	 Укра���	 Л.	Сабі�і�,	 як�й	 �р�тяг�м	 60	р�кі��	 арт�ст�ч-
��г�	 ж�ття	 част�	 бра��	 �част�	 �	 ���ста��ах	 «Наталк�	 П�лта��к�»,	
зга����а��:	 «Ме�і	 �������л�с�	 ���ст��ат�	 �а	 Ка��казі,	 ��	 С�бір�,	 �а	
Далек�м�	 Сх��і	—	 і	 ��сю��	 �с�іх...	 Пам’ятаю,	 як	 ��	 Є�ісейс�к�	
���ста��а	�бер��лас�	�	��ел�ке	�р�ч�сте	с��ят�».

З	 газет��х	 ����і��мле��	 �р�	 ���ста���	 «Наталк�	 П�лта��к�»	
м�ж�а	 ����і�ат�ся	 �р�	 ��хі�	 ��лта��с�к��	 �і��ч���	 ��	 мал�х	 і	 ��е-
л�к�х	 сце�ах	 К�ба�і	 і	 Казахста��,	 Біл�р�сі�	 і	 М�л�����,	 Л�т���	
і	 Гр�зі�.	 П���ляр�а	 «Наталка	 П�лта��ка»	 і	 ��	 кра��ах	 Захі����	
Є��р���,	��	Амер�ці.

І	с��г���і	�’єса	чар�є	�ас	с���єю	крас�ю,	с�к����т�ю	м����ю	�ер-
с��ажі��,	 чарі����м�	 �іс�ям�,	 �езаб�т�ім�	 гер�ям�,	 ��ск��ал�ю	
гр�ю	акт�рі��.
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Урок № 25

Тема. Тематична контрольна робота. «І.	Вел�чк���-
с�к�й.	 Да���я	 �рамат�ргія.	 Г.	С.	Ск����р��а.	
І.	П.	К�тляре��с�к�й»�.

Мета: �і�с�м���ат�	 й	 �загал���т�	 з�а��я	 �ч�і��	 за	
�����че��м�	темам�	з	мет�ю	к��тр�лю	та	к�рек-
ці�;	р�з�����ат�	�ам’ят�,	�браз�е	та	л�гіч�е	м�с-
ле��я,	��мі��я	���сл���лю��ат�	��лас�і	с��же��я,	
а�аліз���ат�	й	 �ці�ю��ат�	х���ж�ій	 т��ір;	 ���х�-
�����ат�	кращі	лю�с�кі	як�сті.

обладнання: тест���і	за���а��я	�	����х	��аріа�тах.
Теорія літератури: фіг�р��й	 (к�рй�з��й)	 ��ірш,	 шкіл��а	 �рама,	

��ерте�,	 аф�р�зм,	 тра��естія,	 �ар��ія,	 б�рлеск,	
алюзія,	с�лаб�-т��іч�е	��ірш���а��я.

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� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Укажіт�,	з	як�г�	т���р�	ці	��ет�ч�і	ря�к�:

С���с����	к�зак	�а	к��я	
З�ста��айся,	м�л��а!	
Я	�р����,	як	�е	зг���,	
Через	тр�	г��а.

А	 С.	Кл�м���с�к�г�	«Їха��	к�зак	за	Д��ай»;
Б	 І.	К�тляре��с�к�г�	«Е�е��а»;
В	 Г.	Ск����р���	«Всяк�м�	міст�	—	з���чай	і	�ра��а»;
Г	 Г.	Ск����р���	«De	libertate».

�.	 Алюзія	—	це:
А	 �аслі����а��я	х���ж�іх	т���рі��,	літерат�р��х	�а�рямі��	

з	мет�ю	���смію��а��я;

�	 Уч�тел�	так�ж	м�же	���к�р�ст������ат�	����а��я:	В.	В.	Паращ�ч.	Укра��с�ка	
літерат�ра.	��	клас	(�ля	�кра��с�к�х	шкіл):	К�м�лекс��й	з�ш�т	�ля	к��тр�лю	
з�а��.—	Х.:	В��-���	«Ра��к»,	�00��.
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Б	 �атяк	�а	��і��мі	іст�р�ч�і	���і�,	�сіб;
В	 ���с	серй�з��х	я���щ,	���ій	�	з��же��м�	т��і;
Г	 �р�т�ста��ле��я	 іст�р�ч��х	 ���ій	 ���іям,	 ���са��м	

�	т���рі.
3.	 Д���шіт�	рече��я.
	 Для	фіг�р��х	(к�рй�з��х)	��ірші��	характер�і…
4.	 Пр�����жіт�	��мк�.
	 Тра��естією	�аз���аєт�ся…

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 Схарактер�з�йте	 �браз	 Наталк�	 П�лта��к�	 з	 ����йме����	

�рам�	І.	К�тляре��с�к�г�.
�.	 Зр�біт�	 к�р�тк�й	 а�аліз	 байк�	 Г.	С.	Ск����р���	 «С�бака	

і	В���к».

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	грам�т�а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	4	бал�.)
В�к��айте	���е	із	за���а��.

А	 На��шіт�	 т��ір-р�з��м	 за	 аф�р�зм�м	 Г.	Ск����р���	
«З	�сіх	�трат	�трата	час�	�айтяжча».

Б	 На��шіт�	�ла�-тез�	��	тем�	«П�ема	І.	К�тляре��с�к�г�	
“Е�е��а”	—	е�ц�кл��е�ія	�кра��с�к�г�	ж�ття	XVIII	ст�-
ліття».

Варіант II

П� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Укажіт�,	з	як�г�	т���р�	ці	��ет�ч�і	ря�к�:

Серцю	с����	т�т	—	люб���	і	те�л�,	
Всякеє	г�рл�	т�т	смак	��і��айшл�.	
Я	ж	�	��л��і	�а��’язл����х	��м,	
Л�ше	���е	�е��к��т�	мій	�м.

А	 С.	Кл�м���с�к�г�	«Їха��	к�зак	за	Д��ай»;
Б	 Г.	Ск����р���	«De	libertate»;
В	 Г.	Ск����р���	«Всяк�м�	міст�	—	з���чай	і	�ра��а»;
Г	 І.	К�тляре��с�к�г�	«Е�е��а».

�.	 Пар��ія	—	це:
А	 сат�р�ч��й	аб�	г�м�р�ст�ч��й	т��ір-�аслі����а��я	з	ме-

т�ю	���смію��а��я;
Б	 �ере��яга��я,	 �ере�есе��я	 з���ча���,	 ��б�т�,	 тра��цій	

з	���іє�	е��х�	��	і�ш�;
В	 �атяк	�а	��і��мі	іст�р�ч�і	���і�,	я���ща;
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Г	 ���смію��а��я	 ��а�	 �ре�ста����кі��	 ар�ст�крат�ч��г�	 т�-
��ар�ст��а.

3.	 Д���шіт�	рече��я.
	 Для	с�лаб�-т��іч��г�	��ірш���а��я	характер�і…
4.	 Пр�����жіт�	��мк�.
	 Б�рлеск�м	�аз���аєт�ся…

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 Схарактер�з�йте	�браз	Е�ея	з	����йме����	��ем�	І.	К�тля-

ре��с�к�г�.
�.	 Зр�біт�	к�р�тк�й	а�аліз	байк�	Г.	С.	Ск����р���	«Б�ж�ла	та	

Шерше��».

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	грам�т�а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	4	бал�.)
В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 На��шіт�	 т��ір-р�з��м	 за	 аф�р�зм�м	 Г.	С.	Ск����р���	

«О,	к�л�	 б	 м�	 ��	 га�еб��х	 с�ра��ах	 б�л�	 такі	ж	 с�р�мл���і	
й	б�яз�і,	як	це	част�	м�	б���аєм�	б�язкі	й	х�б��	с�р�мл���і	
�	��ря���х	��ч��ках!»

Б	 На��шіт�	 �ла�-тез�	 ��	 тем�	 «Укра��с�к�й	 �аці��ал���й	
характер	�	т���рч�сті	І.	К�тляре��с�к�г�».

III. доМашнє завдання

Індивідуальне завдання:	 �і�г�т���ат�	 ����і��мле��я	 (����.	
�	х��і	�р�к�	№	�6).

Урок № 26

Тема. Г.	Ф.	К��ітка-Ос����’я�е�к�.	Ж�ттє���й	 і	 т���р-
ч�й	шлях.

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	 із	ж�ттям	 і	 т���рчістю	��с�-
ме���ка,	 заціка���т�	 ��м�,	 ����м�гт�	 �с��і-
��м�т�	 �х�є	 з�аче��я	 �ля	 р�з���тк�	 ������	
�кра��с�к��	літерат�р�;	р�з�����ат�	�а���чк�	са-
м�стій���	 р�б�т�	 з	 �і�р�ч��к�м,	 ���атк����м�	
�жерелам�,	 с�р�й�яття	 і�ф�рмаці�	 �а	 сл�х,	
����іле��я	 г�л�����г�;	 ���х������ат�	 ��ч�ття	 ��-
ша��	 ��	 ����ат��х	 лю�ей	 Укра���,	 �б�р��ці��	
��х�����сті	та	��	т���рці��.
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обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 ���ста��ка	 й�г�	 т���рі��,	
ілюстрат����і	матеріал�	��	тем�.

Теорія літератури: літерат�р��й	 �а�рям,	 течія,	 се�т�ме�талізм,	
реалізм.

Хід уроку

і. акТУалізація опорних знань Учнів

 аналіз тематичної контрольної роботи.

іі. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Бат�к�	 �кра��с�к��	 �р�з�,	 ����	 із	 �ерш�х,	 за	 ���сл����м	

І.	Фра�ка,	«т���рці��	лю������	����істі»,	а	ще	��рект�р	Харкі��с�к�г�	
�р�фесій��г�	 театр�,	 �рга�ізат�р	 «Т���ар�ст��а	 ��бр��ія��я»,	 і�-
ст�т�т�	 шляхет��х	 �і��чат,	 зас������к	 ж�р�ал�	 «Укра��с�к�й	
��іс��к»,	 �ре������тел�	 ����ря�ст��а	 Харкі��с�к�г�	 ����іт�.	 І	 ��се	
це	 ст�с�єт�ся	 ���іє�	 лю����	—	 Гр�г�рія	 Фе��р����ча	 К��ітк�-
Ос����’я�е�ка.	 Пр�	 й�г�	 �е��т�м��	 �іял��іст�	 �ля	 р�з���тк�	 ��-
х�����сті,	 �аці��ал����	 с��і��м�сті,	 г�ма�ізм�	 с�і��гр�ма�я�	 м�	
�із�аєм�ся	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

Iіі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
Ж�ття	К��ітк�-Ос����’я�е�ка	є	ціка���м	та	����чал���м,	гі���м	

р�ма�і��	 і	 ����істей.	 І	 такі	 х���ж�і	 т���р�	�а��са�і,	 �а�р�кла�	—	
����іст�	І��а�а	Іл�є�ка	«Гр�г�рій	К��ітка-Ос����’я�е�к�».

2. Зачитування уривка з повісті.
—	 М�є	ша����а��я	�ре������телю,—	��ч���	Гр�г�рій	з�ай�м�й	

г�л�с	 і	 з�р�г����ся	—	 �і�	 ��ік��м	 ����ря�с�к�г�	 зібра��я	 ст�я��	
А��рій	Вла��м�р���.

—	 Оце	так	�ес���і��а�ка!	Ч�м�	ж	�е	 с����іст���,	щ�	�а��і�аєш-
ся?	 П�за��ч�ра	 ж	 тіл�к�	 л�ста	 ��ержа��.	 А	 я	 ��же	 ��ма��,	 щ�	 т�	
й	��р�г�	��	Харк���а	заб���...

—	 С�ра����к	�е	за��ж��	���ере�жає	�р�	с��ій	�р��з�,—	жарт�-
ма	��і�����і��	А��рій.
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—	 Та	зах���	же	��	кім�ат�.
П�т�с����ш�	 ����	 ����м�	 р�к�,	 �б����а	 �еяк�й	 час	 м���чал�,	

�іб�	�м	�е	б�л�	�р�	щ�	й	г����р�т�.
—	 Отак	 за��ж��,—	 з�іяк���і��	 А��рій.—	 На	 ��і�ста�і	 ч�г�	

тіл�к�	�е	�ере��маєш,	а	 стрі�ешся	—	�іб�	��імієш.	А	�е	 бач�-
л�ся	ж	м�	р�кі��	�’ят�.	Ч���	я	�р�	т����	�іла	 і	��же	ра�і��.	Та	�це	
����люся	 «Укра��ск�й	 ��ест��к»	 і	 �е	 ��ірю:	 зал�ш���	 ж�р�ал,	
��ча��	 �ре������тел�ст�����ат�.	 Не	 ��	 т����й	 �ат�рі	 це.	 Т�	 ж	 ма��	
�любле��	с�ра���.

—	 Улюбле��?	 —	 Гр�г�рій	 ��сміх����ся.—	 Це	 �е	 те	 сл����.	
Кр�����	с�ра���,	як�	�бра��	�е	�ля	��тіх�,	а	�а	��се	ж�ття.	А	�ре�-
�����тел�ст���	—	���м�ше��й	��і�хі�.	Ме�е	�е	заслі��л�	бл�ск�чі	
ґ��з�к�.	 Я	 ��сат�м�	 �е��мі���.	 Пам’ятаєш	 �аш�	 бесі��	 кле-
чал����	 �е�ілі?	 Багат�	 �����	 збігл�	 з	 т�г�	 час�.	 Т��і	 м�	 б�л�	
�естр�м�і	й	�е�стале�і,	як	сте����і	��ітр�.	Те�ер	же	шлях�	�аші	
���з�аче�і.

—	 Без	 заз�р�щі��	 скаж�	 т�бі,	 �р�же,	щ�	ж�ття	 т���є	яскра��і-
ше,	�іж	м�є.	Театр,	ж�р�аліст�ка,	т���ар�ст���,	і�ст�т�т	—	я	�р�с-
т�	 �����юся,	 як	 т�	 скріз�	 ��ст�гаєш.	 Т�	 ���л��ієш	 м�стецт���м	
ж�т�,	а	�ля	ц��г�	треба	�еаб�як�й	тала�т.

—	 С�ас�бі,	 А��рію.	Але	 т�	 �еребіл�ш�єш.	Ме�і	 частіше	 ��-
�����т�ся	ч�т�	�аріка��я,	�іж	���як�.	Каз�а-щ�,	б���ає,	�лет�т�.	
Я	��же	�с�	��бр�й	�есят�к	літ	як	�	���рі,	 і	��	ц��м�	��се	м�є	щастя,	
х�ч	�іч�г�	�с�бл����г�	й	�е	��сяг.	А	��сякі	�ерес���	—	т�	м���ще.	
Якб�	 �	 с��іті	 х�р�ш�х	 лю�ей	 б�л�	 �а��іт�	 ��есятер�	 ме�ше,	 �іж	
�е��бр�х,	��се	����	�ере��ага	б�ла	б	за	��м�,	б�	�����	ст�ят�	���ще	
�ріб’язк����сті	й	��ц�сті	 і	 с���єю	м�рал���ю	��ск��алістю	бер�т�	
��ерх.

3. Слово вчителя.

Як	бач�м�,	��с�ме���к	бра��	акт�����	�част�	�	гр�ма�с�к�м�,	
к�л�т�р��м�	ж�тті,	с�р�я��	й�г�	р�з���тк���і	й	��же	�р�сл�ж���ся	
рі���м�	крає��і,	Укра��і.

4. Самостійна робота з підручником.

Пр�ч�тайте	статтю	й	�����шіт�	�	���гля�і	�ла��	ч�	тез	�с�����і	
��іх�	бі�графі�	К��ітк�-Ос����’я�е�ка.

5. Перевірка самостійної роботи.

6. Слово вчителя.

Пер�	 Г.	Ф.	К��ітк�-Ос����’я�е�ка	 �алежат�	 бл�з�к�	 80	�р�-
з����х	 та	 �рамат�ч��х	 т���рі��.	 С��чатк�	 ��і�	 ��са��	 р�сійс�к�ю	
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м����ю,	 ��тім	 зр�з�мі��	 �е�бхі��іст�	 р�з���тк�	 рі����	 м����:	 «Як	
г����р�м�,	так	і	��сат�	треба».	На��іт�	��с�ереча��ся	з	літерат�ра-
м�,	які	�е	���з�а��ал�	�кра��с�к��	м����	та	літерат�р�,	і	����і��,	щ�	
�кра��с�к�ю	м�ж�а	���сл����т�	�айт��ші	��мк�	й	�айсер�еч�іше	
��ч�ття.	І	�і�т��ер����	це	с�ра���ю	—	�а��са��	�кра��с�к�ю	����іст�	
«Мар�ся»,	 г�л����і	 �ерс��ажі	 як��	—	 ��с�бле��я	 ���с�к�х	 м�-
рал���-ет�ч��х	як�стей	�р�ст��	лю����.	А	��	�ере�м���і	��	т���р�	
(183��)	 зая�����:	 «Нехай	же	 з�ают�	 і	 �аш�х!	Б�	 є	 такі	 лю��,	щ�	 з	
�ас	 ке�к�ют�	 і	 г����рят�	 та	 й	 ��ш�т�,	 б�цімт�	 з	 �аш�х	�іхт�	 �е	
��т�е,	щ�б	б�л�	і	з���ч�е,	і	�іж�е,	і	р�з�м�е».

К��ітка-Ос����’я�е�к�	ш�р�к�	 ���к�р�ст������а��	 �	 с����х	 т���рах	
ф�л�кл�р,	ет��графіч��-��б�т���і	матеріал�	й	�ра�������	��каз���а��	
�рац�����тіст�,	м��ріст�,	благ�р��ст���	�р�ст�х	лю�ей,	щ�ріст�	та	
гл�б���	�х�іх	��ч�тті��.

7. Повідомлення учня про сюжет повісті «Маруся» з коментаря-
ми чи коротким аналізом.

8. Слово вчителя.
П���іст�	«Мар�ся»	—	��зірец�	се�т�ме�талізм�.
Сентименталізм	 —	 це	 літерат�р��й	 �а�рям,	 як�й	 �����к	

�	 Є��р��і	 ��	 �р�гій	 ��л�����і	 XVIII	—	 �ершій	 ��л�����і	 XIX	 ст.	
У	це�трі	з�браже��я	т���рі��	се�т�ме�талізм�	—	ч�тл���а	лю���а,	
«ж�ття	серця»,	гер�й	із	�ем�крат�ч��х	��зі��.

(Уч�і	 р�блят�	 за��с�	 ��	 сл�����чка	 літерат�р�з�а��ч�х	 тер-
мі�і��.)

Для	се�т�ме�талізм�	характер��м	є	�амага��я	��казат�	�с�-
б�стіст�	�	��	��ше����х	��р�хах,	��ч�ттях,	�раг�е��ях;	к�л�т	��-
ч�ття,	�р�р���;	�т��ер�же��я	багатст��а	��х�����г�	с��іт�	�ре�ста��-
��кі��	 ��жч�х	 ста�і��;	 �т��ер�же��я	 �ар����х	 м�рал���-ет�ч��х	
ці���стей;	збереже��я	клас�ц�ст�ч��г�	���іл�	�а	��з�т�����х	та	
�егат�����х	гер����.

9. Складання опорної схеми «тематична, жанрова та стильова 
різноманітність творів Г. Ф. квітки-основ’яненка».

Д���.	с.	134.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Ві�га�айте,	хт�	�а��са��	�р�	К��ітк�-Ос����’я�е�ка	такі	ря�к�:

1)	 «Любіт�	ме�е	так,	як	я	��ас	люблю,	�е	бач���ш�	��ас	зр���…	
Ваша	Мар�ся	так	ме�і	�р�	��ас	р�зказала,	щ�	я	��ас	�а���літ	
з�аю».
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твори

Літерат�р�і		
�а�рямк�

Жа�р� Темат�ка

се�т�ме�-
талізм

реалізм �р�за �рама
��блі-
ц�ст�ка

к
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я
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«Мар�ся»,	
«Щ�ра	лю-
б���»,	«К�-
з�р-�і��ка»,	
«Сер�еш�а	
Окса�а»

«К���-
т��с�ка	
��і��ма»

«Мар�-
ся»,	
«К���-
т��с�ка	
��і��ма»

«Шел�-
ме�к�-�е�-
щ�к»,	
«С��ата��я	
�а	Г��-
чарі��ці»

фейле-
т���,	
статті,	
�ар�с�

�)	 Наша	��ма,	�аша	�іс�я	
Не	��мре,	�е	заг��е…	
Ой	�е,	лю�е,	�аша	сла��а,	
Сла��а	Укра���!

(«До Основ’яненка»)

к	е	ч	е	��	ш	�	� аб�	 к �е	�
еч

ш��
(Відповідь:	Ше��че�к�)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Ж�ття	К��ітк�-Ос����’я�е�ка	є…»
«Найбіл�ш	ціка���м	ме�і	з�ал�ся…»
«Я	зам�сл���ся	(зам�сл�лася)	�а�	т�м,	…»

VII. доМашнє завдання

О�рацю��ат�	бі�графію	��с�ме���ка,	�і�г�т���ат�	����і��мле�-
�я	�р�	р�з�іл�	����істі	«К���т��с�ка	��і��ма»,	�е	 ��міще�і	 ��	хрес-
т�маті�.

Урок № 27

Тема. Г.	Ф.	К��ітка-Ос����’я�е�к�.	 «К���т��с�ка	 ��і��-
ма».

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�ій	
зміст	 т���р�,	 й�г�	 з�аче��я	 �ля	 р�з���тк�	 ��-
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����	�кра��с�к��	літерат�р�;	р�з�����ат�	�а���чк�	
���раз��г�	 ч�та��я,	 к�ме�т���а��я	 �р�з����х	
т���рі��,	 сам�стій���	 р�б�т�	 з	 х���ж�ім	 т���р�м	
та	 літерат�р��-кр�т�ч��м�	 статтям�	 �і�р�ч-
��ка,	���сл���лю��а��я	��лас���	��мк�	з	�р������	
�р�ч�та��г�,	 ���різ�е��я	 зас�бі��	 г�м�р�;	 ���-
х������ат�	 �с��і��мле��я	�е�бхі���сті	 с�ціал���	
акт������	��з�ці�	��	ж�тті.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 т���р�,	
ілюстраці�	��	���г�,	��і�е�матеріал�.

Теорія літератури: літерат�р��й	�а�рям,	течія,	реалізм.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

У	 К��ітк�-Ос����’я�е�ка,	 як	 і	 ��	 багат��х	 гер����	 й�г�	 т���рі��,	
б�л�	 ��бре,	 ч�тл���е	 ��	 ч�ж�г�	 г�ря	 серце.	 Але	 це	 �е	 за��ажал�	
й�м�	бач�т�	�р�блем�	реал���г�	ж�ття,	с�р�ймат�	�х	і	��каз���а-
т�	аб�	серй�з��,	аб�	з	��ел�к�ю	��лею	г�м�р�.	Отже,	��с�ме���к	
є	 зач��ателем	ще	 й	 г�м�р�ст�ч��-сат�р�ч��г�	 �а�рямк�	 ��	 �к-
ра��с�кій	�р�зі.	Найкращ�м	сат�р�ч��м	т���р�м	К��ітк�	є	����іст�	
«К���т��с�ка	 ��і��ма»,	 з	 як�ю	м�	 ��з�ай�м�м�ся	 �а	 с��г���іш-
���м�	та	�аст����х	�р�ках.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.

З�ай�іт�	с�іл��е.

	 Харкі��с�ка	 Харкі��с�к�й	
	 ��бліч�а		 ��і��ерс�-	
	 біблі�те-	 тет	
	 ка ?

Харкі��с�к�й		
міс�к�й		
театр

	 	Відповідь:	 К��ітка-
Ос����’я�е�к�	—	����	
з	 і�іціат�рі��-зас����-
��кі��
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	 К�ряз�к�й	 «Т���ар�ст���
	 м��аст�р	 ��бр��і-
	 	 я��я»?

«Укра��ск�й		
��ест��к» 	 	Відповідь:	

�част�	Г.	К��ітк�-
Ос����’я�е�ка

	 «Мар�ся»	 «Сер�еш�а		
	 	 Окса�а»

?

«Щ�ра		
люб���»

	 	Відповідь:	т���р�	
К��ітк�-Ос����’я�е�ка	
се�т�ме�таліст�ч��-
г�	�а�рямк�

	 Фалалей	 Фал�р�е�	
	 П������-		 П������-	
	 хі�	 хі�

?

Гр�ц�к�		
Ос����’я-	
�е�к� 	 	Відповідь:	 �се�����і-

м�	К��ітк�.

2. розповідь про письменника.
(Уч�тел�	���з�ачає	�ай��міт�іші	��іх�	��	ж�тті	��с�ме���ка.)

3. Створення «психологічного портрета» Г. Ф. квітки-основ’яненка.

р�з�м��й,	
�с��іче��й

акт�����й,	
�іял���й

ч�тл����й,	��разл����й з	��ч�ттям	
г�м�р�

Г. Ф. квітка-основ’яненко

�аці��ал�-
��	с��і��ма	
лю���а

�атрі�т ��бр�й,	�е	��хат�й,	�е	
зар�з�міл�й	з	лю��м�	
��жч�г�	ста��

з	��ч�ттям	
��лас���	гі�-
��сті

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Зачитування уривка з повісті і. ільєнка «Григорій квітка-осно-
в’яненко».
Ще	 ��л��іше	 [Ос����’я�е�к�]	 ста��	 �р�гля�ат�ся	 ��	 ж�ття,	

б�	 тіл�к�	 з	 ���г�	 чер�а��	 тем�	 �ля	 с����х	 т���рі��.	Жахл����й	 ���-
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�а��к	 �ашт���х����	 й�г�	 �а	 �а��са��я	 «К���т��с�к��	 ��і��м�».	
П�міщ�ця	 ����г�	 ����іт�,	 щ�б	 ��зб�т�ся	 ��і��м�,	 яка	 «�а��р�ч�-
ла»	зас�х�,	з��еліла	т���т�	��	ста��к�	стар�х	жі��к.	Як	же	�р�йт�	
м�м�	так�г�	�е��ігласт��а	й	т����	ж�рст�к�сті?	От	і	з’я�����ся	за��м	
«К���т��с�к��	��і��м�».	І	сюжет,	і	елеме�т�	фа�таст�к�,	і	�ар��-
��й	 г�м�р,	 і	 ет��графіч�і	 зар�с���к�,	 і	 с���єрі��а	 к�м��з�ція	—	
��се	те	с��і�ч�л�	�р�	�еб��е���й	тала�т	а��т�ра.

Т�ч��й	�браз	с�т��ка	Забр��х�,	як�й	�а��іт�	�е	міг	с���є�	с�т�і	
�ереліч�т�,	 б�	 з�а��	 тіл�к�	��	 тр��цят�,	 і	 ��саря	Пістряка,	 гра-
м�тія,	щ�	��ч���ся	�	�яка	аж	���а�а�цят�	р�кі��	і	«��же	�е	���зм�г�х	
с��сат�	с�т�ю	за	�р�жа�ієм	�ес��ці	��і�	гл�мле�ія	�’я�ст��е���г�	
з	м�л���цям�».

Кр�т�к�	 ��ста���л�	 ім’я	 Гр�ц�ка	 Ос����’я�е�ка	 ��	 ч�сл�	 �ай-
кращ�х	 т�г�час��х	 ��с�ме���кі��.	 «Мы	желал�	 бы	 ���ел�т�ся	
так�м	с�кр����щем	�е	т�л�к�	с�	��сею	Р�сс�ею,	��	�	�аже	с	Е��р�-
��й»,—	��са��	«С���реме���к»	�р�	«Мар�сю»,	а	тала�т���і	��	а��т�-
ра	�а�а��а��	є��р��ейс�к�г�	з�аче��я.

2. коментоване читання.
(Уч�і	ч�тают�	і	к�ме�т�ют�	р�з�іл�	I	част���	����істі	Г.	Ф.	К��іт-

к�-Ос����’я�е�ка	«К���т��с�ка	��і��ма».)

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного, 
евристична бесіда.
—	 Пр�	щ�	��ше	К��ітка-Ос����’я�е�к�	��	����істі?
—	 Щ�	з�ал�ся	��ам	сміш��м,	а	щ�	с�м��м?	Ч�м�?
—	 Які	 �с�бл����сті	 к�м��з�ці�	 т���р�	 ���	 ��міт�л�?	 (З��ер�іт�	

���аг�	�а	��чат�к	к�ж��г�	р�з�іл�.)

4. Повідомлення учнів. Переказ розділів і частини, не вміщених 
у хрестоматії.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Проведення міні-дискусії.
«Най�ряміше,	 �айблаг�р���іше	 м�є	 �раг�е��я	—	 ��казат�,	

��і�	 ч�г�	 �	�ас	 зл�»,—	��са��	Г.	К��ітка-Ос����’я�е�к�.	Ч�	���ал�ся	
а��т�р���і	з�ійс��т�	й�г�	благ�р���е	�раг�е��я?

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«П���іст�	“К���т��с�ка	��і��ма”	з�алася	ме�і…»
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«Ме�і	 з�аєт�ся,	щ�	К��ітка-Ос����’я�е�к�,	 ���с�юч�	 с����х	 ге-
р����,	���аєт�ся	��…»

«Ме�і	�айбіл�ше	за�ам’ятал�ся	(з�ал�ся	сміш��м)…»

VII. доМашнє завдання

Д�ч�тат�	 т��ір,	 ��міще��й	 �	 хрест�маті�,	 ��	 ��л������;	 ��міт�	
�ереказ���ат�	й�г�,	а�аліз���ат�.

Урок № 28

Тема. Г.	Ф.	К��ітка-Ос����’я�е�к�.	«К���т��с�ка	��і��-
ма».	Карт���	ж�ття	 �кра��с�к�г�	 с�с�іл�ст��а	
за	часі��	Вел�к��	Р����.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�ій	
зміст	т���р�	та	�ці�к�	а��т�р�м	ж�ття	�кра��ці��	
�ері���	 Р����;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	
ч�та��я,	к�ме�т���а��я	�р�з����х	т���рі��,	 ����і-
ле��я	�р�блем	та	�р���і���х	��м�к,	���сл���ле�-
�я	 ��лас��х	мірк���а��	 з	 �р������	 �р�ч�та��г�;	
���х������ат�	кр�т�ч�е	м�сле��я,	��ч�ття	г�м�-
р�	та	с�ра��е�л����сті.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 ����істі,	
ілюстраці�	��	�е�.

Теорія літератури: ����іст�,	реалізм,	фа�таст�ка,	сат�ра,	ір��ія.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Як	���,	�а�е���е,	��міт�л�	�і�	час	ч�та��я	����істі	Г.	Ф.	К��іт-

к�-Ос����’я�е�ка,	�	т���рі	тіс��	�ере�літают�ся	реаліст�ч�і	кар-
т���	 ж�ття	 �кра��с�к�г�	 с�с�іл�ст��а	 �ері���	 Вел�к��	 Р����	
з	фа�таст�к�ю.	Ч�м�	 ��с�ме���к	 ���аєт�ся	 ��	 так�г�	 �р�й�м�?	
А	хіба	це	�е	фа�таст�ка,	к�л�	�ай���щ�	��са��	—	с�т��ка	��	міс-
течк�	 займає	 безграм�т��й,	 ле�ач�й	 �’я��ця,	 і	 ц��г�	 �іхт�	 �е	
��мічає?	А	 �с��іче�а	лю���а,	 ��сар,	 акт�����	 б�рет�ся	 з	 ��і��ма-
м�	 і	 раз�м	 із	 т�м	 к�р�ст�єт�ся	 �х�ім�	 ��сл�гам�.	 Ці	 та	 і�ші	
скла��і	 �ер��еті�	 ����істі	 м�	 й	 б��ем�	 �бг����рю��ат�	 �а	 с��г��-
�іш���м�	�р�ці.
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II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Літературний диктант.
1)	 Як�г�	 р���	 б���	 М�к�та	 Улас����ч	 Забр��ха?	 (Чес��г�	

і	��аж��г�;	із	с�те���х	старш��.)
�)	 Як	 М�к�та	 Забр��ха	 ��ержа��	 с��ій	 ч��	 с�т��ка?	 (Ві�	

�іста��ся	й�м�	�	с�а��к.)
3)	 Скіл�к�	р�кі��	б�л�	М�к�ті?	(�5.)
4)	 Ч�м�	М�к�та	����г�	�е	��р�ж���а��ся?	(Не	��з���ля��	ск���й	

бат�к�.)
5)	 Хт�	 така	х�р��жі���а	Оле�а?	 (Ді��ч��а,	 г�с�����я	х�т�ра	

Без��ерх�г�.)
6)	 Як�й	����	���с�	��ж�т�й	�	так�м�	�р���к�	й	�р�	к�г�	й�ет�ся:	

«…Г�л���а	й�м�	�ечаса�а,	 ч�б	 �е�і�г�ле��й,	 ��ка	�е��м�-
та,	�чі	зас�а�і,	�с�	р�зк�����че�і,	с�р�чка	р�зхр�ста�а…»	
(П�ртрет	Забр��х�	��ра�ці	�ісля	�е���ал�г�	с��ата��я.)

7)	 За	ч�м	�іб�т�	�р��ха��	Забр��ха	�а	х�тір,	як	��і�	р�зказа��	
брат���і	Оле��?	(За	браг�ю	�ля	���лі��.)

8)	 Щ�	���л���л�	�а	 ���бір	 с�т��к�м	�арече���?	 (Те,	щ�	����а	
крас���а	й	багата.)

��)	 За	����м�г�ю	ч�г�	х�р��жі���а	Оле�а	���сл����ла	с���ю	��і�-
м����	с�т��к���і?	(Гарб�за.)

10)	 Ч�м�	��сар	�е	міг	��рах���ат�	к�закі��	за	����м�г�ю	зар�-
б�к	�а	х���р�ст��і?	(Б�	�ерелама��	х���р�ст���	�а	зар�бці.)

11)	 Ч�м�	Пістряк	р�зг�і��а��ся	й	щ�	�а��ма��?	(З	���г�	��смія-
л�ся,	за��ма��	с�т��к���і	��мст�т�ся.)

1�)	 Ч�м	 ��сар	 Пістряк	 сх�ж�й	 �а	 �а�а	 ���з��г�	 з	 «Наталк�	
П�лта��к�»	 І.	К�тляре��с�к�г�?	 (Ка�целярс�к�ю	 засміче-
��ю	м����ю.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виразне коментоване читання уривків повісті «конотопська 
відьма».

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.
—	 Щ�	 є	 реал���м,	 а	 щ�	 фа�таст�ч��м	 ��	 �р�ч�та��х	 ��ам�	

е�із��ах?
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—	 Щ�	��	����істі	сміш�е,	а	щ�	с�м�е?
—	 Як	���	�ці�юєте	сце��	���я��ле��я	��і���м?	Ч�	має	це	я���ще	

реал��е	�і�ґр��тя?
—	 К�г�	і	щ�	���сміює	а��т�р,	за	����м�г�ю	як�х	зас�бі��?

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Виконання учнями тестового завдання.
За�����іт�	�р���ск�	�	���сл���лю��а��ях	�р�	Г.	Ф.	К��ітк�-Ос��-
��’я�е�ка	та	й�г�	т���р�,	�бра��ш�	��і�����і��і	 за	 зміст�м	сл���а.

«Име�а	К���тк�	(Ос�����я�е�к�)	�	Т.	Г.	Ше��че�к�	ста��лю	я	�а	
�ер���м	�ла�е	�	…	�р�	 с���ем	�беж�е���,	чт�	 ���	…	люб�ю	л�те-
рат�р�	��	��ер��ст�	ж������с�	с	�ат�ры	�	гл�б��е	сер�еч��г�	ч���-
ст��а».	(П. Куліш)

А	 с�б�раюс�	…	за��терес���ал�	бы;
Б	 �ах�ж�с�	…	�ре�ста���л�	бы;
В	 �стаюс�	…	�крас�л�	бы.

«…�	�ас	с��ця,	як	Тарас,	…місяця,	як	К��ітка,	і	…зір���к�,	як	
�аша	Марк����чка».	(Ю. Федькович)

А	 Б��е	…	б��е	…	б��е;
Б	 Нема	…	�ема	…	�ема;
В	 Є	…	є	…	є.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	�із�а��ся	(�із�алася)	�р�	старі	час�,	щ�…»
«Найсміш�іш�м	ме�і	з�ал�ся…»
«Се�і	стал�	зр�з�міл�,	ч�м�…»

VII. доМашнє завдання

Д�ч�тат�	����іст�	 ��	 кі�ця,	 ��міт�	 �ереказ���ат�	 ��	 та	 а�аліз�-
��ат�.

Урок № 29

Тема. Г.	Ф.	К��ітка-Ос����’я�е�к�.	 Ір��ія	 та	 сат�ра,	
��є��а��я	 реалізм�	 й	 фа�таст�к�	 �	 ����істі	
«К���т��с�ка	��і��ма».

Мета: ����м�гт�	�ч�ям	з’яс���ат�	секрет�	х���ж����	
майстер��сті	а��т�ра,	і�ей��	с�рям���а�іст�	т���-
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р�,	�р�р���	сміх�	��с�ме���ка;	р�з�����ат�	�а-
���чк�	 а�аліз�	 сат�р�ч��х	 �р�з����х	 т���рі��,	
�мі��я	 ���сл���лю��ат�	 ��лас��	 ��мк�	 з	 �р������	
з�браж���а��х	 я���щ,	 ���з�ачат�	 зас�б�	 к�міч-
��г�;	 ���х������ат�	 акт�����	 гр�ма�я�с�к�	 ��з�-
цію,	��ч�ття	г�м�р�,	естет�ч��й	смак.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 т���р�,	
ілюстраці�	 ��	 т���р�,	 ��і�е�матеріал�,	 сл�����к�	
літерат�р�з�а��ч�х	термі�і��.

Теорія літератури: к�міч�е,	 сат�ра,	 ір��ія,	 х���ж�ій	 �браз,	 х�-
��ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Да����	 ��і��м�,	 щ�	 сміх	—	 це	 ��ел�ка	 с�ла.	 Д�бр�з�чл����й	

г�м�р,	 сам�ір��ія	 ����магают�	 ��-�����м�	 ��бач�т�	 �р�блем�,	
�а��іт�	���ріш�т�	��;	�������т�ся	�а	себе	зб�к�.	Сат�ра	ж	б’є	��с�т�	
б�ляче	й	��л�ч��	��	�егараз�ах	та	�е��ліках	лю�ей	і	с�с�іл�ст��а,	
����магає	 �ч�щат�ся	 ��і�	 �с��г�,	щ�	 с��ереч�т�	 з��р����м�	 гл�з-
����і,	 за��ажає	 ж�т�.	 Г.	Ф.	К��ітка-Ос����’я�е�к�,	 ���к�р�ста��ш�	
�	 ����істі	 «К���т��с�ка	 ��і��ма»	 збр�ю	 сат�р�	 й	 ���а��ш�	 ��	 �е�	
��ел�к�	 частк�	фа�тазі�,	 ст���р���	 �е�ере��ерше��	 карт���	ж�ття,	
яка,	 ��	 т�г�	 ж,	 �е	 �р�г�іч�є	 ч�тача	 �����м	 м�ралізат�рст���м.	
У	секретах	х���ж����	майстер��сті	��с�ме���ка	м�	й	с�р�б�єм�	
р�зібрат�ся	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Складання «сюжетного ланцюжка» повісті «конотопська відь-
ма».

Хт�	так�й	
Забр��ха

С�м���а��я	с�т��ка	�ісля	
�е���ал�г�	с��ата��я

Р�з����і��	�р�	���з�к�	
�а	х�тір	Без��ерх�й

екс��з�ція р�з���т�к	�і� за��’язка

Рах���а��я	к�-
закі��	і	с�р�м	
��саря

Образа	Піст-
ряка	і	�ла�	
��мст�

Пр���з�ція	��саря	���к�ре�я-
т�	��і���м	заміст�	іт�	с�т�ею	
за	�аказ�м	��	Чер�іг���а

р�з���т�к	�і� р�з���т�к	�і� р�з���т�к	�і�
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В��р�б���а��я	�а	
��і���мст���.	В�я��-
ле��я	��і��м�	Я��-
��х�	З�б�х�

С�т��к	�р�с�т�	З�-
б�х�,	щ�б	�р����р�-
ж�ла	й�м�	х�р��-
жі����

Чар���а��я	З�б�-
х�:	��літ	с�т��ка	
та	і�.

к�л�мі�ація р�з���т�к	�і� р�з���т�к	�і�

О�р�же��я	с�т��ка	із	
С�л�х�ю,	Халя��с�к�г�	
з	Оле��ю

З�яття	Забр��х�	із	с�т-
��кі��,	а	Пістряка	—	
з	��сарі��

Д�ля	гер����,	
��і��м�	З�б�-
х�

к�л�мі�ацій��й	м�-
ме�т

р�з��’язка е�іл�г

2. Заповнення «анкети» за біографіями сотника Забрьохи та пи-
саря Пістряка.

(Пр������т�ся	за	��аріа�там�,	�	гр��ах	аб�	�арах.)

1 Пріз���ще,	ім’я,	
��	бат�к���і

Забр��ха	М�к�та	Улас����ч

� Місце	�р�ж���а��я К���т��

3 Наці��ал��іст� �кра��ец�

4	 Вік �5	р�кі��

5 Сімей��й	ста�	(�а	��-
чатк�	т���р�	і	��	кі�ці)

�е��р�же��й;	��тім	��р�же��й	із	С�л�х�ю

6 Ос��іта ��чатк���а

7 П�са�а с�т��к

8 Р�с�	характер� ле�ач�й,	без��іл���й,	гр�б�й,	�бмеже��й

�� Улюбле�і	за�яття ��бре	���ст�	й	�����т�,	с�ат�,	��і���ч���ат�

10 Взаєм���	з	к�закам� гр�бі	й	г�р�����ті

11 П�кара��я з��іл��е��я	з	��са��	за	�е���к��а��я	�аказ�

1 Пріз���ще,	ім’я,	
��	бат�к���і

Пр�кі�	Гр�г�р����ч	Пістряк

� Місце	�р�ж���а��я К���т��

3 Наці��ал��іст� �кра��ец�

4 Вік тр�х�	старш�й	за	с�т��ка,	б�	�а��ча��ся

5 Сімей��й	ста�	(�а	��-
чатк�	т���р�	і	��	кі�ці)

�е��р�же��й

6 Ос��іта ��х����а	семі�арія	(йм���ір��)

7 П�са�а ��сар

Закінчення схеми
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8 Р�с�	характер� х�тр�й,	заз�ріс��й,	�і�л�й,	�е	��же	р�з�м-
��й

�� Улюбле�і	за�яття ��т�,	�ст�,	��і���ч���ат�,	��лашт������ат�	і�т-
р�г�

10 Взаєм���	з	к�закам� з��ерх�ій,	гр�б�й

11 П�кара��я зал�шаєт�ся	без	��са��	���аслі��к	с����х	же	
і�тр�г

іV. ФорМУвання вМінь Та навичок

1. робота зі словником літературознавчих термінів.

Пр�га�айте,	щ�	таке	к�міч�е,	ір��ія	та	сат�ра.

Комічне	—	 естет�ч�а	 катег�рія,	щ�	 характер�з�є	 т�й	 ас�ект	
с�с�іл���г�	ж�ття,	як�й	���кл�кає	сміх.

Іронія	—	 і��сказа��я,	 яке	 ���ражає	�асмішк�	 аб�	 л�ка��ст���;	
�����ій��й	 см�сл,	 к�л�	 сказа�е	 �	 к��тексті	 м���ле��я	 �аб���ає	
�р�т�леж��г�	 з�аче��я;	 �р�х���а�а	 �асмішка,	 част�	 �а��іт�	 �і�	
���гля��м	��х��ал�.

Сатира	—	���смію��а��я	��а�	с�с�іл�ст��а,	�е��лікі��	лю�ей	�	різ-
�ій	ф�рмі,	 яке	 ���ражає	�егат����е	 ста��ле��я	 а��т�ра	 ��	 з�браж�-
��а��г�.

2. робота в групах (або за варіантами).

і група	 ��слі�ж�є	 зас�б�	 к�міч��г�	 ��	 ����істі,	 �����с�є	 �х	 та	
клас�фік�є	(м�ж�а	�ат�	г�т����	част���	табл�ці).

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

Приклад
Художній  

засіб
Вид ко-
мічного

Забр��ха,	Пістряк,	Халя��с�к�й «�р�м����сті»	
�різ���ща

г�м�р

П�леті��,	м���	���р��а к�міч�е	
��рі���я��я

г�м�р

Ч�є	кішка,	�е	сал�	леж�т�;	ха��к�	м��т� �р�слі��’я,	
�р�казка;	
фразе�л�гізм

г�м�р

«К�л�	ж	�����т�ся	—	��ір����ка;	��тяг����	т�ю	
��ір����к�	—	аж	і	т�т	гарб�з	с�р�й	�р�че�ле-
��й!..»

к�міч�а	с�-
т�ація

г�м�р
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Приклад
Художній  

засіб
Вид ко-
мічного

«М�м�ше�ш�ю	се�м�цю	гл�мляхся	з	м�л���-
цям�	��	ш���чках	з�еш����	�алест���	і,	��ече-
р�	с�щ�	м�����шаг�	��е,	б�х	�е������же�,	ак�	
кла�а,	і	�ім,	ак�	р�ба	м�рская»

м���а	�ерс�-
�ажа

г�м�р

«Еге,	�а�е	��сарю!	Я	б,	��жал�й,	с�благ����лі��,	
так	лікі��	біл�ш	тр��цят�	�е	з�аю.	Ліч�	сам	
і	р�б�,	як	з�аєш,	т�	�а	те	��сар;	а	я	�се	��ісля	
�і���ш�,	б�	я	�а	те	с�т��к,	щ�б	�е	ліч�т�,	
а	тіл�к�	�і���с���ат�»

�р�т�ста��-
ле��я	(а�т�-
теза)

сат�ра

«Та	ще	�а	���е	�к�	слі�а,	��і�	�арші��	���л�сся	��-
���лаз�л�,	і	г�л���а	г�лісі��ка,	як	��л��я;	�ся	
ш�я	�	ч�ряках	та	��	�істряках,	аж	тече;	�а	щ�ці	
�г��к;	з�бі��	�е��лік,	г�рбате��ка,	к�р��са,	
тіл�к�	ямка	заміст�	��са,	�а	����	��г�	кр���а	
і	�ра����	скарлюче���	р�к�	��	р�та	�е	�і��есе»

гі�ерб�ла гр�теск

«А	се	��же	з��іс��,	і	�сю��	так	�������т�ся,	щ�	
ч�м	�аш	�ачал���к	��р�іш�й,	т�м	��і�	г�р�і-
ш�й	і	з�ай	�мет�ся,	м���	шк�рат�к	�а	���г�і»

зіста��ле��я,	
��рі���я��я

ір��ія

й	т.	і�.

іі група	характер�з�є	г�л�����х	�ерс��ажі��.

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

Забр��ха	��са��	с�т��ка	�е	засл�ж���,	а	�с�а�к���а��.	Ві�	�е	��-
тр�м�єт�ся	к�зац�к�х	з���ча���.	Мал��с��іче��й,	гр�б�й,	лі�����й,	
тіл�к�	�ст�,	�’є	та	��і���ч���ає.	Жа�іб��й	(х�че	��р�ж�т�ся	�а	ба-
гатій);	�ер�з�м��й	(сл�хає,	щ�	ра��т�	��сар),	�е	���к���є	�аказі��	
�ачал�ст��а.	Раз�м	із	т�м	��хат�й,	зар�з�міл�й:	«Х�ч	і	�і�ійш���	
��	 лю�ей,	 щ�	 �ере�	 ��м	 �сі	 ша�к�	 ��з�імал�	 і	 ��кл��яют�ся	
й�м�,	а	��і�	і�е	с�бі,	�а����ш�с�,	і	�і	�а	к�г�	і	�е	�����т�ся,	тіл�к�	
щ�к�	р�з����а,	щ�б	�сі	з�ал�,	щ�	��і�	т�т-з�ес�	є	старш�й»	і	т.	і�.

П�сар	Пістряк	—	 ��р�с��іт	 і	 кр�тій,	 як�й	 ���к�р�ст����є	 ��р-
��г�	 с�т��ка	 й	 с���є	 сл�жб���е	 ста�����ще	 �	 ��лас��х	 і�тересах.	
Х�тр�й	 та	 �і�ст����й,	 мріє	 сам	 стат�	 с�т��к�м;	 раз�м	 із	 т�м	
�ер�з�м��й	�	�р�ст�х	речах	—	рах���а��і	к�закі��	із	х���р�ст���ю.	
П�сар	��шаєт�ся	с���єю	��че�істю,	але	г����р�т�	�езр�з�міл�ю	м�-
���ю	і	�е	��	ла��.	Ж�рст�к�й	�	���з�аче��і	та	�����е�е��і	«��і���м».

С���е�к�	Дем’я�	Халя��с�к�й	 з�аєт�ся	р�з�м�іш�м,	кращ�м	
за	с�т��ка	й	��саря.	Ві�	Пістряка	��і�раз�	ж	р�зк�с���,	«та	��	��т�-
л�цю	і	���г�а��	й�г�	з	хат�,	і	змі����	й�г�	з	��сарст��а».	Але	й	сам	
ш����к�	«щ�с�	�р�ц�����р���,	і	й�г�	з	с�те�ст��а	змі��л�».	Не	���а��-

Закінчення таблиці
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ся	і	й�г�	шлюб	з	Оле��ю	х�р��жі����ю,	б�	скла��ся	«�е	через	Б�ж�	
���лю,	а	через	Я����х�»,	«через	чакл���а��я	та	���р�жі��я».

Слі�	 заз�ач�т�,	 щ�	 ��	 ����істі	 �емає	 ��з�т�����х	 �ерс��ажі��,	
і	це	 г����р�т�	 �р�	 ��	 сат�р�ч��-г�м�р�ст�ч�е	 с�рям���а��я,	 б�р-
леск��й	ст�л�.

ііі група	���з�ачає,	щ�	��	����істі	є	реаліст�ч��м,	а	щ�	фа�тас-
т�ч��м.

реалістичне Фантастичне

С��сіб	ж�ття,	сл�жба	к�зац�к��	
старш���:	�б’��а��я,	��ття	без	
мір�,	�ер�бст���;	ч��а�л���іст�	і	��-
г�р�а	��	�р�ст�х	к�закі��.	З���чай	
т���т�	��і���м	�	��с�х�	і	т.	і�.

Пр�чар���а��я,	���р�жі��я	��і��м�	
З�б�х�;	��кра�е�і	���ері;	��літ	с�т-
��ка	�а	х�тір	Без��ерх�й;	�ерет���-
ре��я	З�б�х�	�а	м�л���	�і��ч���,	
стар�	баб�	ч�	к�л���	і	т.	і�.

3. Презентація досліджень групами, коментарі вчителя.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Схарактер�з�йте	Г.	Ф.	К��ітк�-Ос����’я�е�ка	�а	�с����і	с��га�і��	
�р�	���г�	с�час��кі��.

«Ще	ю�ак�м,	граюч�	�а	флейті,	��і�	���с��ж���а��	��	�с����’я�і��-
с�к�м�	 са��	 цілі	 ��чі.	В	 1816	р�ці	 �а��са��	 ка�р�л�	 �ля	 з�стрічі	
��ійс�к,	щ�	����ертал�ся	з	Пар�жа	��	Харкі��.	Скла�а��	так�ж	�’єс�	
�ля	ф�рте�іа��,	�із�іше	кер���а��	сіл�с�к�м	х�р�м	с���г�	брата».

«Їз�яч�	з	х�т�ра	Ос�����	��	Харкі��	�а	сл�жб�,	люб���	бесі����а-
т�	 зі	 стар�м	к�чер�м	Л�к’я��м,	��і�	як�г�	��зя��	 сюжет�	багат��х	
с����х	�����і�а��».

«Л�ст�	й�г�	 ��	 літерат�р��х	 з�ай�м�х	�ерес��а��	 скаргам�	
та	�аріка��ям�	�а	��лас�е	�е��мі��я	���сл���лю��ат�ся	як	слі�,	�р�-
ха��ям�	����ра��лят�	та	����ря�к������ат�	�а�ісла�і	р�к���с�».

«Не	маюч�	��лас��х	�ітей,	Г.	К��ітка-Ос����’я�е�к�	с�ілк���а��-
ся	 з	 селя�с�к�м�,	 част�	 закл�ка��	 �х	 ��	 себе	 і	 р�з����і�а��	 казк�,	
��тр�ча��ся	�е	раз	�	��тячі	заба��к�	�а	���л�ці...»

«Міс�кі	 г�сті	 за�з��л�	 ��	 ���г�	 зрі�ка,	 б�	 �а��к�л�ш�я	 с�-
с�іл��іст�	�����лася	�а	��с�ме���ка	з	�е����ір�ю,	�а��іт�	�е�р�яз-
��,—	��сяк	�із�а��а��	себе	��	й�г�	г�м�р�ст�ч��х	�ар�сах».

«Др�ж��а	Га��а	Гр�г�рі���а	брала	ж��а���	�част�	�	�рацях	с���-
г�	ч�л���іка,	ч�тала	й	���ра��ляла	й�г�	��са��я,	�а��ала	ч�л���ік���і	
тем�...	П�с�ме���к	�р�с��ят���	�р�ж��і	���і	�айкращі	с����	����істі	
“Мар�ся”	й	“Сер�еш�а	Окса�а”».

(З книги В. Шевчука  
«Із вершин та низин».— К.: Дніпро, 1990).
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��себіч��	р�з����е��й,	
ма��	м�з�ч�і	з�іб��сті

люб���	�ітей,	щ�р�й,	
без��сере��ій,	�р�ст�й

�е	��трача��	з��’яз-
кі��	із	�ар���м

Г. квітка-основ’яненко

сміл����й ���яч��й скр�м��й,	�е���е���е��й	�	с�бі

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Найбіл�ше	ме�і	с����балася	р�б�та...»
«Найціка��іша	��і�����і��	...»
«П�с�ме���к	��і�кр���ся	�ам	як...»

VII. доМашнє завдання

Скласт�	 �ла�-тез�	 статті	 �і�р�ч��ка	 �р�	 з�аче��я	 т���рч�сті	
��с�ме���ка	 (аб�	 ���з�ач�т�	 це	 з�аче��я	 сам�стій��);	 ��міт�	
а�аліз���ат�	����іст�	 (�браз�,	х���ж�і	 зас�б�);	 ���з�ач�т�	�с�бл�-
���сті	 ���к�р�ста��я	 ��с�ме���к�м	 ф�л�кл�р��х	 м�т���і��	 (����і-
��мле��я	�крем�х	�ч�і��).

Урок № 30

Тема. Літерат�ра	�кра��с�к�г�	р�ма�т�зм�.	П�ет�-р�-
ма�т�к�	П.	Г�лак-Артем���с�к�й,	Є.	Гребі�ка.

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	з	�с�бл����стям�	�кра��с�к�-
г�	 р�ма�т�зм�,	 й�г�	 �ре�ста����кам�,	 ���з�а-
ч�т�	�х�ю	р�л�	�	р�з���тк�	�кра��с�к��	літера-
т�р�;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ����іле��я	 г�л�����х	
м�т���і��	 ��езій	 р�ма�т�зм�,	 а�аліз�	 і�ей��-
х���ж�іх	 �с�бл����стей;	 ���х������ат�	 ��ч�ття	
люб���і	 ��	 �р�р���,	 ����аг�	 ��	 ��рм	 �ар�����	
м�ралі	й	ет�к�.

обладнання: ��ртрет�	 ��с�ме���кі��-р�ма�т�кі��,	 збірк�	
�х�іх	т���рі��,	ілюстраці�	��	��х,	�кра��с�кі	�ей-
зажі	 (ф�т�-,	 ��і�е�матеріал�,	 т���р�	ж������с�).

Теорія літератури: р�ма�т�зм,	р�ма�с.
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Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
У	 кі�ці	 XVIII	—	 �а	 ��чатк�	 XIX	 ст�ліття	 ��	 Захі��ій	 Є��р��і	

р�з��чал�ся	акт����і	а�т�фе��ал��і,	�аці��ал���-���з���л��і	р�х�,	
�р�йшла	 х���ля	 �еза�����ле��я	 �����м�	 б�рж�аз��м�	 ��і���с��а-
м�.	Т���рчі	�ат�р�	б�ліс��	�ереж���ал�	с��ій	р�зла�	із	�ійс�істю,	�х	
�бтяж���ала	ж�ттє��а	 �р�за.	Це	 стал�	 ��шт���х�м	 ��	 �����к�е��я	
��	м�стецт��і,	літерат�рі	�����г�	�а�рям�	—	р�ма�т�зм�.

На	 �ерш�й	 �ла�	 ���с���ают�ся	 ����ятк���і	 характер�	 й	 �б-
ста�����,	 с�б’єкт����е	 �ере��ажає	 �а�	 �б’єкт�����м.	 Р�ма�т�к�	
ціка��лят�ся	 ��сім	 екз�т�ч��м,	 с�л���м,	 яскра���м,	 �і��есе��м,	
сх�ляют�ся	 ��	 міст�к�,	 фа�таст�к�,	 �м�����сті	 ф�рм.	 З	 р�-
ма�т�зм�м	 ����’яза�е	 �����ле��я	 �е	 л�ше	 жа�рі��,	 а	 й	 сам�г�	
сл���а	 за	 рах���к	 ����е�е��я	 ас�ціат�����сті,	 багат�з�ач��сті.	Як	
же	 р�з�����а��ся	 р�ма�т�зм	 ��	 �кра��с�кій	 літерат�рі,	 хт�	 й�г�	
�айяскра��іші	 �ре�ста����к�?	 Пр�	 це	 м�	 �із�аєм�ся	 �а	 с��г��-
�іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Перевірка домашнього завдання.
1)	 Р�б�та	 ��	 �арах.	 (Уч�і	 �������юют�,	 �т�ч�юют�	 скла�е�і	

����ма	 �ла��-тез�	 �р�	 з�аче��я	 т���рч�сті	 Г.	К��ітк�-Ос��-
��’я�е�ка.	Зач�т�ют�	����ск��але�і	р�б�т�.)

�)	 Засл�х������а��я	����і��мле��	�ч�і��	�р�	���к�р�ста��я	��с�-
ме���к�м	елеме�ті��	ф�л�кл�р�	�	с����х	т���рах.

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
(Уч�і	к��с�ект�ют�	��ч�те.)
Р�ма�т�зм	��	Укра��і	ма��	такі	�с�бл����сті:
—	 ��ел�к�	р�л�	��	�сіх	р��ах	літерат�р�	��і�ігра��ала	�аці��ал�-

��-іст�р�ч�а	темат�ка;
—	 і�еаліз���ал�ся	�атріархал��і	��і���с���;
—	 �	 характерах	 ��є�����ал�ся	 �аці��ал��е	 й	 с�ціал��е	 �ер-

ш��жерела;
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—	 лір�ч��й	гер�й	�ереб���а��	�	гарм��і�	з	�р�р���ю;
—	 «с��іт���а	т�га»	��с�ла	характер	с�м�	за	м���л�ю	сла���ю	та	

���лею	Укра���;
—	 �кра��с�к�й	р�ма�т�ч��й	гер�й	—	це	лю���а,	яка	є	част-

к�ю	 ��се�сяж���	 �р�р���,	 і�����і��ал���-�е����т�р�а;	 т�м�	 част�	
���к�р�ст������а��ся	 �р�й�м	 �с�х�л�гіч��г�	 �аралелізм�	—	 �ара-
лел��е	з�браже��я	�р�р���	й	лю����.

—	 г�л�����й	гер�й	�кра��с�к��	р�ма�т�ч���	��езі�	—	��іл���й	
к�зак,	��ерш��к	—	с�м���л	���кл�к�	��лі,	—	як�й	з�ах���т�ся	се-
ре�	�е�з�р�х	�р�ст�рі��	 (част�	��ж���ал�ся	�ар����-�ісе��і	�браз�	
«с��є	м�ре»,	«ш�р�к�й	сте�»,	«б�й��й	��ітер»,	«б�стр�й	Д��ай»	
та	і�.);

—	 �і���с���ся	 і�еал	 с�с�іл���	 акт������,	 �іял����	 лю����	—	
�атрі�т�ч���,	х�р�бр��,	з�ат���	��	сам���жерт���,	��і��а���	і�тере-
сам	Укра���	(й�г�	��с�блюют�	к�зак�,	гай�амак�,	�ар���і	с�і��ці-
ба���р�ст�	т�щ�).

2. Самостійне опрацювання статті підручника про П. Гулака-
артемовського.

3. Виразне читання балади П. Гулака-артемовського «рибалка».

4. Словникова робота, обмін враженнями.

5. Порівняльна робота.

(Уч�і	��рі���юют�	бала��	 із	 т���р�м	Ґете	 (м����ю	�р�гі�ал�	ч�	
��	�ерекла�і).)

6. Слово вчителя.

Із	жа�р�м	бала��	���	з�ай�мі	ще	з	с��м�г�	клас�	(т��ір	Т.	Ше��-
че�ка	«Т���ля»),	�	�е��’ят�м�	м�	р�згля�ал�	�ар���і	бала��.

Зга�айм�,	 щ�	 балада	 —	 лір�-е�іч��й	 т��ір	 з	 �рамат�ч��	 �а-
�р�же��м	 сюжет�м.	Й�м�	 ��ласт���і	 �е��ел�ка	 кіл�кіст�	 �ерс��а-
жі��,	 �і�кресле�а	 �загал��е�іст�,	 �	 т���рі	 ��і�с�т�я	 �еталізація,	
матеріал	 ���кла�е��	 ст�сл�.	У	 бала�і	�р�с�т�я	«магіч�а»	м�з�ч-
�іст�,	����а	тіс��	����’яза�а	з	�ар����м�	леге��ам�,	��є���є	��	с�бі	
�ереказ�	й	�іс�і.

7. Евристична бесіда.

—	 Пр�га�айте,	щ�	���	з�аєте	�р�	р�сал�к	з	р�сал���х	�ісе��.
—	 Д���е�іт�,	щ�	«Р�балка»	П.	Г�лака-Артем���с�к�г�	—	бала�а.
—	 Наз��іт�	 р�с�	 р�ма�т�ч��г�	 ст�лю	 ��	 бала�і.	(Є��а��я	 лю-

����	 і	 �р�р���,	 ����ятк���іст�	 с�т�аці�,	 фа�таст�ч�і	 елеме�т�,	
�ар����-�ісе��і	м�т����.)
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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.
—	 М�т���	 як�г�	 т���р�	 �ага��є	 зг��а	 ж�т�	 з	 �елюб�м	 зара��	

с��к�ю	матері?	(«Наталк�	П�лта��к�»	І.	К�тляре��с�к�г�.)
—	 Які	ф�л�кл�р�і	 елеме�т�	���к�р�ста��	�	 т���рі?	 (З��ерта�-

�я,	 р�т�р�ч�і	 �кл�ч�і	 та	 ��тал��і	 рече��я,	 �р�т�ста��ле��я,	
	�іал�г.)

—	 Як�м�	є	ем�цій�і	ста��	лір�ч��х	гер����	�	��ірші?	(Пр�тест�,	
см�тк�,	�ереж���а��я,	г�т�����сті	��	сам���жерт���,	гл�б�к�г�	ка-
яття.)

—	 Скла�іт�	 «�арт�т�р�»	 ем�цій��х	 ста�і��,	 ��ч�тті��	 та	 �а-
стр����	гер���і.

(—	Пр�тест,	с�м.
—	 Т�рб�та,	��ч�ття	��і�����і�ал���сті.
—	 С�і��ч�ття,	�ереж���а��я	за	��лю	��чк�.
—	 Г�т����іст�	��	сам���жерт���,	�����а	сам���і��ача.
—	 Каяття,	жал�,	см�т�к.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

П�є��айте	х���ж�і	зас�б�	з	�х	���з�аче��ям.

Р�балка	м�л��е��к�й
бл�щат�	зір���к�
�р�с��л�	скалк�

фразе�л�гізм�

любе��к�й,	сер�е��к�,	р�б�чк�,	
гл�бше��к�

��рі���я��я

��ел�кі,	мале��кі,	зра���й �р�т�ста��ле��я	(а�т�теза)

В��а	ж	м�рга,	����а	й	с�і��а зме�ше��-�естл���і	сл���а

В��а	г�ля! ����т�р�

як	г�рл�ця і���ерсія

ра��	й	��ечір,	��есела	—	за�лач� метаф�ра

закр�т�	�чі,	��ст�т�	�а	��тал� з��ерта��я

мам�,	г�л�бк�,	р�балк�,	м�л��е��к�й е�ітет�
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«На	�р�ці	ме�е	заціка���л�	те,	…»
«Ме�і	з�аєт�ся,	�	�аш	час	��езія	р�ма�т�кі��…»
«Вірші	�ля	ме�е…»

VII. доМашнє завдання

З�ат�	 ��і��м�сті	 �р�	 �з�ак�	 р�ма�т�зм�,	 �а��ч�т�ся	 ���раз��	
ч�тат�	й	а�аліз���ат�	��езі�.

Урок № 31

Тема. П�ет�-р�ма�т�к�	 М.	К�ст�мар���,	 В.	Забіла,	
М.	Петре�к�,	М.	Шашке���ч.

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	із	т���рчістю	�кра��с�к�х	��-
еті��-р�ма�т�кі��	харкі��с�к��	та	гал�ц�к��	шкіл,	
����м�гт�	 �с��і��м�т�	 ��	 і�ей��-х���ж�і	 �с�б-
л����сті	та	з�аче��я;	р�з�����ат�	�а���чк�	а�алі-
з�	лір�ч��х	т���рі��,	���сл���ле��я	��лас���	��мк�	
щ���	 �р�ч�та��г�;	 ���х������ат�	 �раг�е��я	 ��	
��х�����г�	збагаче��я,	ша��бл���е	ста��ле��я	��	
заса�	�ар�����	м�ралі	й	ет�к�,	�рацелюб�іст�,	
щ�ріст�,	 ��ч�ття	 люб���і	 й	 ����аг�	 ��	 бат�кі��,	
рі����	м����,	щ�р�сті	й	��ір��сті	��	к�ха��і.

обладнання: ��ртрет�	 ��с�ме���кі��,	 збірк�	 т���рі��,	 ілюст-
раці�	 ��	 ��х,	 крає�����	Укра���,	 а��і�-,	 ��і�е�-
за��с�	з	г�л�сам�	�р�р���	(с�і���м	с�л���’я).

Теорія літератури: р�ма�т�зм,	 лір�ч��й	 ��ірш,	 р�ма�с,	 лір�ч��й	
гер�й.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Сере�	 багат��х	 жа�рі��	 �кра��с�к��	 �ар�����	 т���рч�сті	 ��аж-
л���е	 місце	 ��сі�ає	 р�ма�с	 —	 �ере��аж��	 с�л��а	 лір�ч�а	 �іс�я	
і�т�м��г�	 характер�,	 яка	 ���к���єт�ся	 �	 с��р�����і	 м�з�ч��г�	
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і�стр�ме�т�.	 Характер��м�	 �с�бл����стям�	 ц��г�	 жа�р�	 є	гл�-
б�ке	 ��і��браже��я	 ��ч�тті��	 та	 �астр����	 лю����,	 �ас�і���а	 ме-
л��ія.

Р�ма�с�	�айчастіше	 ���к���ют�ся	 ��	 ��маш�ій	 �бста����ці,	 �а	
��з��іллі,	�а	��еч�рах,	�е	зб�рают�ся	люб�телі	с�і���.	І�����і��ал��е	
т���рче	�ерш��жерел�	т�т	��і�іграє	�абагат�	біл�ш�	р�л�,	�іж	��	і�-
ш�х	 �ісе���х	 жа�рах,	 ��	 речі,	 й	 зар��ж���ат�ся	 �іс�і-р�ма�с�	
��чал�	 саме	 ��	 ��б�	 р�ма�т�зм�.	 А��т�р�	 �еяк�х	 р�ма�сі��	 �же	
заб�ті	 («Місяц�	 �а	 �ебі»,	 «Ч�р�і�	 бр����,	 карі�	 �чі»),	 але	 багат�	
з	��х	і	��і��мі:	«Д���люс�	я	�а	�еб�»	(сл.	М�хайла	Петре�ка,	м�з.	
Лю�м�л�	Алекса��р�����),	«Г��е	��ітер	��ел�м�	��	��лі»	(сл.	Вікт�ра	
Забіл�),	 «Вечір�я	 �іс�я»	 (сл.	 В�л���м�ра	 Сам�йле�ка,	 м�з.	
К�р�ла	Стеце�ка),	«Ніч	яка	місяч�а»	(сл.	М�хайла	Стар�ц�к�г�),	
«П���ій	��ітре,	�а	Вкра���»	(сл.	Сте�а�а	Р��а�с�к�г�),	«Ст��т�	г�ра	
���с�кая»	 (сл.	 Ле��і�а	 Гліб���а),	 «Ой	 т�	 �і��ч���,	 з	 г�ріха	 зер�я»	
(сл.	І��а�а	Фра�ка)	т�щ�.

З	�с�бл����стям�	�ерш�х	�кра��с�к�х	р�ма�сі��	м�	��з�ай�м�-
м�ся	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Завдання учням.
В��шіт�	�	кліт��к�	тр�	�айхарактер�іші	р�с�	р�ма�т�зм�.

Н і с т �

Ф і с т �

Ч і с т �

(Нез���чай�іст�,	фа�таст�ч�іст�,	ч�тл���іст�.)

2. Виразне читання балади П. Гулака-артемовського «рибалка» 
та вірша Є. Гребінки «українська мелодія», висловлення вра-
жень і думок.

3. Евристична бесіда.
—	 Як�й	 із	 �р�ч�та��х	 т���рі��	 м�ж�а	 ����ажат�	 р�ма�с�м?	

Ч�м�	саме?
—	 Щ�	�����г�	�кра��с�кі	��ет�-р�ма�т�к�	���есл�	��	р�з���т�к	

�аш��	літерат�р�?
—	 Які	 м�т����	 й	 тра��ці�	 ��же	 ��міт�і	 �	 т���рч�сті	 �кра��-

с�к�х	р�ма�т�кі��?	(Ф�л�кл�р�і,	�ар�����ісе��і.)





15�

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Самостійна робота з підручником.
(Уч�і	��рац�����ют�	статтю	�р�	М.	К�ст�мар���а.)

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-дослідниць-
кого характеру.
—	 З	к�м	��рі���юєт�ся	с�л���ейк�?	(З	��ет�м.)
—	 В���шіт�	 �ієсл���а	 �а	 ��з�аче��я	 с�і���	 с�л���’я,	 зр�біт�	

���с�����к.	 (Затлямка,	 зас���ст�т�,	 с�і��ає,	 щебече,	 зат��хка��,	 за-
ст�г�а��,	терл�к����,	зал���ся;	а��т�р	���к�р�ст����є	�се	с����іміч�е	
багатст���	м����	�ля	���с�	с�і���	�таха.)

—	 Р�зкажіт�	 іст�рію	 �і��ч���.	 (Ді��ч��а	 ��трат�ла	 к�ха��г�,	
сам�т�я	�р�х���т�	���ечері	�а	м�г�л�,	����г�	там	с���т�	і	��сім	сер-
цем	с�р�ймає	с�і��	с�л���’я,	як�й	теж,	маб�т�,	за	к�м�с�	с�м�є,	б�	
с�і��ає	сам�т���	�а	ял��і	біля	м�г�л�,	а	�е	��	к�щах	ч�	��ербах,	як	
і�ші	�тах�.)

6. Самостійна робота з підручником.
(Уч�і	��рац�����ют�	статтю	�р�	В.	Забіл�.)

7. Виразне читання поезії В. Забіли «Соловей».

8. обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда, 
виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.
—	 Як�й	�ай��міт�іш�й	х���ж�ій	�р�й�м	���к�р�ста��й	�	��ір-

ші?	(Х���ж���г�	(�с�х�л�гіч��г�)	�аралелізм�.)
—	 В���шіт�	 �сі	 �ієсл���а	 �а	 �з�аче��я	 с�і���	 с�л���’я,	 ��рі��-

�яйте	 з	 ���ере��ім�	 �����скам�,	 зр�біт�	 ���с����к�.	 (Щебеч�,	
зат��хкаєш,	 с���с�еш,	 заграєш,	 с�і��ай;	 с����імі��	 ме�ше,	 �іж	
�	��ірші	 М.	К�ст�мар���а,	 а��т�р	 біл�ше	 з�сере����ся	 �а	 ��ч�ттях	
і	�ереж���а��ях	лір�ч��г�	гер�я,	як�й	страж�ає	��і�	�ер�з�іле��-
г�	к�ха��я.)

—	 Хт�	 �р�т�ста��ляєт�ся	 с�л���ейк���і?	Ч�м�?	 (П�гач	—	 с�м-
���л	 т�г�,	 л�ха,	 темря���;	 с�л���ейк�	 ж	 �р���іщає	 ра�іст�,	 с��ітл�,	
��заєм�е	к�ха��я.)

9. Самостійна робота з підручником.
(Уч�і	��рац�����ют�	статтю	�р�	М.	Петре�ка.)
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10. Виразне читання вірша М. Петренка «Небо» прослуховування 
аудіозапису.

11. Словникова робота, обмін враженнями.

12. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідниць-
кого характеру.
—	 Як�м	�астр�єм	�а�����е�а	��езія?
—	 Д���е�іт�,	щ�	це	р�ма�с.
—	 Схарактер�з�йте	лір�ч��г�	гер�я	т���р�.	(С�р�та	без	�р���і-

т�;	заз�а��	г�ря;	р�ма�т�ч��	�алашт���а��й;	сміл����й,	��іл���лю-
б����й	і	т.	і�.)

13. Слово вчителя.
Як	���,	�а�е���е,	��міт�л�,	ж�ття	і	т���рчіст�	��еті��-р�ма�т�кі��	

П.	Г�лака-Артем���с�к�г�,	М.	К�ст�мар���а,	М.	Петре�ка	����’яза�і	
з	Харк����м,	з�крема,	з	Харкі��с�к�м	��і��ерс�тет�м.	Т�м�	�х	�аз�-
��ают�	р�ма�т�кам�	харкі��с�к��	шк�л�.	Бл�з�к�	��	��х	і	ге�гра-
фіч��,	і	за	��х�м	з�ах��ят�ся	Є.	Гребі�ка	та	В.	Забіла.

О��ак	 б�л�	ще	 ��ел�кі	 �кра��с�кі	 тер�т�рі�,	 які	 �алежал�	��	
і�ш�х	�ержа��.	Але	й	там	р�з�����алася	�кра��с�ка	літерат�ра,	�к-
ра��с�ка	м���а,	 х�ч	 і	 з	 ��ел�к�ю	 частк�ю	 ч�ж�м�����х	 ���л���і��	 та	
�іалекті��.

У	 Л���і��с�кій	 ��х����ій	 семі�арі�	 1834	р�к�	 �рга�із���а��ся	 �е-
легал���й	 літерат�р��й	 г�рт�к.	 С��чатк�	 ��	 ���м�	 б�л�	 тр�є	—	
Маркія�	Шашке���ч,	 Які��	 Г�л���ац�к�й	 та	 І��а�	 Вагіле���ч,	 т�м�	
г�рт�к	й	��ержа��	�аз���	«Р�с�ка	трійця».

З	��ел�к�м	е�т�зіазм�м	м�л��і	�атрі�т�	��зял�ся	��ш�рю��ат�	
й	р�з�����ат�	рі���	«р�с�к�»,	т�бт�	�кра��с�к�	к�л�т�р�.	В���	р�з-
����сю�ж���ал�	 збірк�	 �ар����х	 �ісе��	 Макс�м����ча,	 «Е�е���»	
І.	К�тляре��с�к�г�,	 «Сл����	 �р�	 ��хі�	 Іг�рі��»,	 �ерш�	 грамат�к�	
ж�����	�кра��с�к��	м����	О.	Па��л���с�к�г�.

Д�шею	г�ртка	б���	Маркія�	Шашке���ч,	зігріт�й	«�ел�ж��ю	
люб���’ю	 ��	 рі���г�	 �ар���»	 (за	 сл���ам�	 І.	Фра�ка).	 Ві�	 раз�м	
із	 �р�зям�	 зб�ра��	 ф�л�кл�р,	 сам	 ��са��	 ��ет�ч�і	 т���р�.	 К�л�	
г�рт�к	 �і�г�т���а��	 ф�л�кл�р��-літерат�р��	 збірк�	 «З�ря»,	 ��	
заб�р���л�,	 а	 а��т�рі��	 �а��іт�	 стал�	 �ереслі����ат�.	 І	 ��се	ж	 збір-
к�	 «З�ря»	 за	 ����м�г�ю	 ����г�	 серба	 б�л�	 ����а��	 1837	р�к�	
��	Б��а�ешті	�і�	�аз���ю	«Р�салка	Д�істр���ая».	 І	це	б���	�ерш�й	
�ар�ст�к	 ������	 �кра��с�к��	 літерат�р�	 ��	 Гал�ч��і.	З�ач�а	 час-
т��а	 т�раж�	 збірк�	 б�ла	 к��фіск���а�а	 жа��армам�,	 а	 решта	
(��рят���а�і	 �р�мір��к�)	 р�зійшлася	 з	 �ейм���ір��ю	ш����кістю,	
�і���сяч�	��х	�ар���	й	зміц�ююч�	��ір�	��	те,	щ�	рі��е	сл����	�е	
заг��е.
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14. Виразне читання вірша М. Шашкевича «Веснівка».

15. Словникова робота, обмін враженнями, евристична бесіда.

—	 Щ�	таке	«��ес�і��ка»?	(Вес�я�ка.)
—	 Які	 �ар���і	 ��ес�я�к�	 ���	 з�аєте,	 �р�	 щ�	 �����,	 �	 ф�рмі	

ч�г�	��б�����а�і?	 («Ой	��ес�а,	��ес�а	—	��ем	крас�а»;	�р�	��ес�я�е	
��і�р��же��я;	��б�����а�і	�	ф�рмі	�іал�г�.)

—	 У	 якій	 ф�рмі	 ��б�����а�а	 «Вес�і��ка»	 М.	Шашке���ча?	
(У	ф�рмі	�іал�г�	мале��к��	к��ітк�	з	ра����ю	��ес��ю.)

—	 Як�м	є,	�а	��аш�	��мк�,	з�аче��я	зміст�	т���р�	—	�рям�м	
ч�	алег�р�ч��м?

(Алег�р�ч��м,	��ет	ма��	�а	���азі	��лю	Укра���:	м�р�з	�р�т�с-
����	—	і	краса	змар�іла.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

Ві�га�айте	�б’є���ючі	���яття.

	 Я.	Г�л���а-	 М.	Шашке-	
	 ц�к�й		 ���ч

1.	?

І.	Вагіле���ч

	 П.	Г�лак-	 М.	К�ст�-
		 Артем���-	 мар���	

	 с�к�й 3.	?

М.	Петре�к�

�.	?

Є.	Гребі�ка

	 5.	?	 4.	?

	 М.	К�ст�-	 В.	Забіла	
	 мар���

Відповіді: 1.	«Р�с�ка	трійця».	�.	П�ет�-р�ма�т�к�.	3.	Харкі��-
с�ка	шк�ла	 р�ма�т�кі��.	 4.	А��т�р�	 ��і��м�х	 р�ма�сі��.	 5.	В��а��ці	
літерат�р��х	ал�ма�ахі��,	збір�к.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Найбіл�ше	��раже��я	�а	ме�е	с�ра�����	т��ір…,	т�м�	щ�…»
«П�ет�-р�ма�т�к�	�с�б�ст�	ме�і…»
«У	ст�лі	р�ма�т�зм�	ме�і	ім����є…»
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VII. доМашнє завдання

В���ч�т�	 ��і��м�сті	 �р�	 ��еті��-р�ма�т�кі��,	 ���раз��	 ч�тат�	
й	а�аліз���ат�	�х�і	т���р�,	����	із	��ірші��	�����ч�т�	�а�ам’ят�.

Урок № 32

Тема. П�ет�	 �кра��с�к�г�	 р�ма�т�зм�.	 В�раз�е	 ч�-
та��я	��ірші��	�а�ам’ят�.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 гл�бше	 �см�сл�т�	 і�ей��-
х���ж�ій	 зміст	 т���рі��	 ��еті��-р�ма�т�кі��;	 р�з-
�����ат�	 �ам’ят�,	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я	
й	а�аліз�	 лір�ч��х	 т���рі��,	 ���з�аче��я	 р�с	 лі-
терат�р��г�	�а�рям�;	���х������ат�	люб���	��	х�-
��ж���г�	сл���а,	естет�ч��й	смак.

обладнання: ��ртрет�	 ��еті��-р�ма�т�кі��,	 збірк�	 т���рі��,	
ілюстраці�	��	��х,	а��і�за��с�.

Теорія літератури: ���раз�е	 ч�та��я,	 тем�,	 і�т��ація,	 �а�за,	 л�-
гіч��й	�аг�л�с,	жест�,	міміка,	лір�ч��й	��ірш,	
р�ма�с.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Як	 м�	 ��же	 г����р�л�	 �а	 ���ере����м�	 �р�ці,	 і�����і��ал��е	
т���рче	 �ерш��жерел�	 �р�	 ���к��а��і	 р�ма�сі��	 (а	 ��м�	 є	 �ере-
��аж�а	 біл�шіст�	 т���рі��	 ��еті��-р�ма�т�кі��)	 ��і�іграє	 ��же	 ��ел�к�	
р�л�.	 Т�м�	 за	 ����м�г�ю	 зас�бі��	 ���раз��г�	 ч�та��я	—	 ��і�����і�-
��х	тем��,	 і�т��аці�,	�а�з,	л�гіч��х	�аг�л�сі��,	��реч��х	мімік�	
й	жесті��	 с��г���і	 м�	 �амагат�мем�ся	 �ере�ат�	 як	 а��т�рс�кі	 ��-
ч�ття,	 так	 і	с����	 ��лас�і.	Це	 б��е	 за��р�к�ю	 т�г�,	 щ�	 яс�іш�м�	
ста��т�	і	зміст,	і	ф�рма	��ірші��.

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.

(М�ж�а	�р���ест�	�	ф�рмі	к��к�рс�	із	ж�рі,	���з�аче��ям	�ере-
м�жці��	та	�х	��і�з�аче��ям.)

іV. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

П�є��айте	��ет�ч�і	ря�к�	з	�аз��ам�	��ірші��	та	�різ���щам�	�х	
а��т�рі��.

Т�	ж	бач���	сам,—	�е	скажеш:	�і	—
Як	с��ечк�	і	місяц�	чер����е��к�й
Хлю��щ�т�ся	�	�ас	��	����і	�а	��і
І	із	�����	�а	с��іт	���х��ят�	��еселе��кі!

В.	Забіла		
«С�л���ей»

О	мам�,	г�л�бк�,	�е	�лач,	�е	р��ай.
Г�т�й	р�ш��к�	і	х�стк�	���ш���ай.

П.	Г�лак-Артем���-
с�к�й	«Р�балка»

І	��	�еб�	��мк�ю	��леті��,
Між	з�рям�	с�і��ає,
А	стра���й	с�і��	й�г�	лю�ей
Уже	�е	��р�шає.

М.	Петре�к�		
«Неб�»

Далек�	за	хмар�,	���ал�ше	��	с��іт�,
Ш�кат�	с�бі	��лі,	�а	г�ре	�р���іт�,
І	ласк�	�	зір�к,	�	с��ця	�р�с�т�,
У	с��іті	�х	яс�ім	��се	г�ре	��т���т�.

М.	К�ст�мар���		
«С�л���ейк�»

Як	зас���щеш	г�л�с�іше,
А	�алі	т�хе��к�:
Аж	�	��ші	��х�л��е,
Аж	замре	сер�е��к�.

Є.	Гребі�ка		
«Укра��с�ка	мел��ія»

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Найкраще,	�а	м�ю	��мк�,	р�з����і�а��	(р�з����і�ала)	��ірш…»
«В�раз�е	ч�та��я	�а�ам’ят�	�ає	зм�г�…»

VI. доМашнє завдання

Скласт�	кр�с���р��,	чай����р��,	г�л����л�мк�	�а	тем�:	«Укра-
��с�кі	��ет�-р�ма�т�к�».
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Урок № 33

Тема. М.	В.	Г�г�л�	«Вечір	�р�т�	І��а�а	К��ала».

Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 із	 ж�ттям	 та	 т���рчістю	
М.	Г�г�ля,	�х	з�аче��ям	�ля	�кра��с�к��	к�л�-
т�р�;	 р�з�����ат�	 к�м�арат����е	 м�сле��я,	 �а-
���чк�	 а�аліз�	 літерат�р��г�	 т���р�	 з	 ��гля��	
�а	ме�талітет	а��т�ра;	���х������ат�	��ч�ття	г�р-
��сті	 за	 ���з�ач�і	 м�стец�кі	 тала�т�,	 які	 �ала	
Укра��а	к�л�т�рі	і�ш�х	�ар��і��.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	збірка	й�г�	т���рі��,	ілюст-
раці�	��	�����і�а��я.

Теорія літератури: �����і�а��я,	 р�ма�т�ч�а	 �м����іст�,	 метаф�ра.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
М�к�ла	 Г�г�л�	 —	 ����ат��й	 �кра��с�к�й	 м�тец�,	 як�й	

��са��	 р�сійс�к�ю	 м����ю.	 Й�г�	 т���рчіст�	 �алеж�т�	 к�л�т�рі	
й	�кра��с�к�г�,	 й	 р�сійс�к�г�	 �ар��і��.	 За	 ж�ття	 Г�г�ля	 й	 зг�-
��м	 ��с�ме���к�	 М�к�ла	 К�ст�мар���,	 Па�телейм��	 К�ліш,	
М�хайл�	 Драг�ма����,	 І��а�	Фра�к�,	 Оле�а	 Пчілка	 та	 і�ші	 р�з-
гля�ал�	й�г�	«Веч�р�	�а	х�т�рі	 біля	Д�ка��к�»	як	 тала�����те	
м�стец�ке	 я���ще	 �кра��с�к�г�	 літерат�р��г�	 �р�цес�.	 Тарас	
Ше��че�к�	 �	 ��сла��і	 «Г�г�лю»	 �аз��а��	 й�г�	 �р�г�м	 і	 брат�м.	
Вел�к�й	 К�бзар	 ����ажа��	 �р���і���ю	 р�с�ю	 т���рч�сті	 Г�г�ля	
«сміх»,	 сат�р�ч�е	 с�рям���а��я,	 с���є�	 —	 «�лач»	 �а�	 тяжк�ю	
��лею	 Укра���,	 �р�те	 ст��ер�ж���а��	 �х�ю	 ��х�����	 с�іл��іст�	
�	за�ерече��і	 зла.	 Сам	 Г�г�л�	 за��ж��	 �і�креслю��а��	 с���ю	 �р�-
чет�іст�	��	�кра��с�к�г�	�ар���	і	й�г�	к�л�т�р�.	Пр�	ж�ттє���й	
і	т���рч�й	шлях	��с�ме���ка	біл�ш	�етал���	м�	і	�із�аєм�ся	�а	
с��г���іш���м�	�р�ці.

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 Ма-
ТеріалУ

1. Міні-лекція вчителя.

Майб�т�ій	��с�ме���к	М�к�ла	Г�г�л�	з’я�����ся	�а	с��іт	��	�еба-
гатій	��міщ�ц�кій	р����і	�а	П�лта��щ��і.	Ді�	О�а�ас	Дем’я�����ч,	
сам	�р�б���а��	с�бі	��р�г�	��	ж�тті	і,	х�ч	�е	��сл�ж���ся	��	���с�к�х	
ч��і��,	 але	 з�а��	�’ят�	м���,	 б���	майстер��м	 �����і�ачем	 а�ек��ті��	
та	різ��х	іст�рій.	Бат�к�	�еяк�й	час	сл�ж���	��шт����м	ч�������-
к�м,	��тім	��ра��ляюч�м	�	��місті	Д.	П.	Тр�щ��с�к�г�.	Бі�граф�	
��і�з�ачают�	й�г�	р�з�м,	��ет�ч��й	та	акт�рс�к�й	тала�т�.	Мат�	
��бре	з�ала	�ар���і	з���ча�,	б�ла	т��к�ю	��ет�ч��ю	�ат�р�ю.	Сам	
М�к�ла	 б���	 ��разл����м,	 х���р�бл����м	 хл��ч�к�м.	 Змалк�	 тяг-
����ся	 ��	 �рекрас��г�	—	 �ар�����	 т���рч�сті,	 літерат�р�,	 театр�.	
А	��	��міщ�ка,	 �е	 сл�ж���	 бат�к�,	 б���	 театр,	 ��маш�ій	 �ркестр,	
багата	 біблі�тека,	 к�лекція	 карт��,	 збр��,	 т�м�	майб�т�ій	 ��с�-
ме���к	б���а��	там	част�.

У	 селі	 Вас�лі��ка	 �е���алік	 ��і�	 М�рг�р��а,	 �е	 з�ах���лася	
са��ба	 Г�г�лі��-Я����с�к�х,	 щ��се�і	 �р�х���л�	 ярмарк�.	 Їх	 із	
��т��ст��а	 люб���	 с��стерігат�	 Г�г�л�,	 і	 саме	 �����	 ��сл�ж�л�	
й�м�	 �жерел�м	 �ля	 з�браже��я	 з�аме��т�г�	 С�р�ч��с�к�г�	
ярмарк�.

На��ча��ся	 майб�т�ій	 ��с�ме���к	 �	 Ніж��с�кій	 гім�азі�	 ���-
щ�х	 �а�к.	 Раз�м	 із	 �р�зям�	 слі�к���а��	 за	 ������кам�	 літера-
т�р��г�	 ж�ття,	 ч�та��	 П�шкі�а.	 У	 гім�азі�	 ����а��ал�ся	 р�к�-
��с�і	 ж�р�ал�,	 б�ла	 �рга�із���а�а	 �ч�і��с�ка	 біблі�тека,	 як�ю	
за��і����а��	 Г�г�л�.	 Ві�	 зах�����ся	 ж������с�м,	 театр�м,	 ��ча��	
��сат�	��ірші.	Але	�айбіл�ш�ю	й�г�	мрією	б�ла	сл�жба	�а	благ�	
Вітч�з��.	 Це	 бажа��я	 м�гл�	 з�ійс��т�ся	 л�ше	 ��	 Петерб�рзі,	
к���	 Г�г�л�	 �раг����	 �сіма	 с�лам�.	 Закі�ч���ш�	 �а��ча��я,	
Г�г�л�	 ��е	 ��	 �мрія��й	 Петерб�рг,	 �рацює	 ч�������к�м	 і	 �ере-
ж���ає	 гл�б�ке	 р�зчар���а��я:	 �е	 так�м	 ��і�	 бач���	 с���є	 сл�жі�-
�я	 Бат�кі��щ��і.	Є���а	 к�р�ст�	 —	 �аб�ття	 ж�ттє���г�	 ��с��і��,	
з�ай�мст���	 з	 �етерб�рз�к�м	 ж�ттям	 і	 з��б�ття	 матеріалі��	 �ля	
майб�т�іх	т���рі��.

Г�г�л�	��ч��ає	��сат�.	Й�м�	зга��єт�ся	Укра��а,	��і�	�р�с�т�	
матір	 �р�слат�	 й�м�	 ���с�	 з���ча���,	 �аці��ал���х	 к�стюмі��,	
�іс�і,	 казк�,	 леге���	 �кра��с�к�г�	 �ар���.	 У	 1831–183�	р�ках	
���х���т�	 збір��к	 Г�г�ля	 «Веч�р�	 �а	 х�т�рі	 біля	 Д�ка��к�».	
Мет�ю	��с�ме���ка	б�л�	��і��браз�т�	��х�����	крас�	�ар���,	й�г�	
мрі�	�р�	��іл��е	й	щасл���е	ж�ття.	Т���р�	�тр�мал�	���с�к�	�ці�к�	
кр�т�к�	й	мал�	��ел�к�й	�с�іх	�	ч�тачі��.	Далі	з’я��ляют�ся	збірк�	
«М�рг�р��»,	 «Арабеск�»,	 з�аме��та	 к�ме�ія	 «Ре��із�р»,	 ��ема	
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«Мерт��і	 ��ші».	 Г�г�л�	 багат�	 ����р�ж�є,	 ж���е	 ��	 різ��х	 краях,	
але	��се	ж	����ертаєт�ся	�а	Бат�кі��щ���.	Й�г�	т���р�	й	те�ер	ціка��і	
�аш�м	 с�час��кам.	 В���,	 як	 с���г�	 час�	 О.	Д���же�к�,	 м�ж�т�	
сказат�:	 «Г�г�л�	 ����л��і��	 м�єю	 ��шею.	Й�г�	 “Веч�р�	 �а	 х�т�рі	
біля	Д�ка��к�”	�іб�	зачар���ал�	ме�е».

2. Евристична бесіда.

—	 Наз��іт�	 ч����к�,	 які	 с�р�ял�	 р�з���тк���і	 літерат�р��г�	
тала�т�	Г�г�ля.

літературний талант Гоголя

к�л�т�р�е	�т�-
че��я	��	р����і

і�терес	��	�ар�����	т���рч�сті,	
с��стереже��я	�а�	ж�ттям

бажа��я	сл�-
ж�т�	Вітч�з�і

3. Виразне читання I частини оповідання М. Гоголя «Вечір проти 
івана купала».

4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Евристична бесіда.

—	 Ві�	 ч�й�г�	 іме�і	 ��е�ет�ся	 р�з����і��?	 (О����і�ача,	 �ячка	
…с�к��	церк���.)

—	 Які	 �р�кмет�	 т��іш���г�	 ж�ття	 ��і�т���рює	 ��с�ме���к?	
(Нат�рал��е	г�с���арст���,	бі��іст�	к�закі��,	�а	�селі	як�х	��стій-
��	 �а�а�ал�	 ���р�г�;	 церк��а,	 ш���к;	 бат�к�	 �б�рал�	 �ля	 ��ч�к	
багат�х	же��хі��,	�е	з��ажал�	�а	��ч�ття.)

—	 Ще	раз	�р�ч�тайте	��ртрет	П���рк�.	У	як�м�	��сі	��і�	зма-
л����а��й?	(Нар������ет�ч��м�.)

6. коментар учителя.

Ві��м�,	 щ�	 Г�г�л�,	 �рацююч�	 �а�	 ����істям�,	 ��ма��	 ��-�к-
ра��с�к�	й	�ерекла�а��	с����	т���р�	р�сійс�к�ю	м����ю.	Т�м�	��	�р�гі-
�алі	 багат�	 �кра��ізмі��.	 Характер��м	 �ля	 г�г�лі��с�к�г�	 ст�лю	
є	�рга�іч�е	��є��а��я	к�міч��-�р�ст�м�����г�	з	���с�к�-лір�ч��м.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

В��шіт�	�	кліт��к�	ім’я	�ерс��ажа,	��і�	іме�і	як�г�	��е�ет�ся	
р�з����і��	�	����істях	«Веч�рі��	�а	х�т�рі	біля	Д�ка��к�».

(Пасіч��к	Р���й	Па��к�)
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	��і�кр���	(��і�кр�ла)	�ля	себе…»
«Міст�ка,	“�еч�ста	с�ла”	�ля	ме�е…»
«Ме�і	з�аєт�ся,	щ�	“к�рі��я”	лю����	за��ж��…»

VII. доМашнє завдання

Д�ч�тат�	�����і�а��я,	��міт�	й�г�	�ереказ���ат�,	а�аліз���ат�.

Урок № 34

Тема. М.	В.	Г�г�л�.	«Вечір	�р�т�	І��а�а	К��ала».
Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�і	

�с�бл����сті	�����і�а��я,	й�г�	р�ма�т�ч��	с�ря-
м���а�іст�;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 а�аліз�	 �р�з�-
���х	 т���рі��,	 ���сл���ле��я	 ��лас���	 ��мк�	щ���	
�р�ч�та��г�;	ф�рм���ат�	�ерек��а��я,	щ�	ч�с-
т�та	��ші,	�стереже��я	гріха	—	Б�ж�й	 і	лю�-
с�к�й	за����іт�.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 збірк�	 т���рі��,	 ілюстра-
ці�	 ��	 ��х,	 ��і�е�матеріал�	 (фрагме�т�	 екра�і-
заці�	т���рі��	�кра��с�к��	темат�к�).

Теорія літератури: �����і�а��я,	 ф�л�кл�р�а	 �с����а,	 х���ж�ій	 �б-
раз,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
У	 1850	р�ці	 із	 засла��я	 Т.	Г.	Ше��че�к�	 ��са��	 с����й	 ��брій	

з�ай�мій	 Вар��арі	 Рє��і�ій:	 «Пере�	 Г�г�лем	 ��тріб��	 ста���т�с�	
��б�ж��,	 як	 �ере�	 лю����ю,	 �б�ар���а��ю	 гл�б�к�м	 р�з�м�м	
і	�ай�іж�іш�ю	 люб���’ю	 ��	 лю�ей.	 Г�г�л�	—	 с�ра��ж�ій	 з�а��ец�	
лю�с�к�г�	серця!	Найм��ріш�й	філ�с�ф!	І	�ай�і��есе�іш�й	��ет	
������е�	 благ����л�т�	 �ере�	 ��м,	 як	 �ере�	 лю����любцем!»	 Ос�	
так	 ���с�к�	 �ці����	Ше��че�к�	 т���рчіст�	 Г�г�ля.	 С�р�б�єм�	 й	м�,	
а�аліз�юч�	 г�г�лі��с�к�й	 т��ір,	 �с��і��м�т�	 й�г�	 г�ма�ізм	 та	 м�-
рал��і	�р�к�.
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II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Складання опорної схеми.
О��шіт�	 �	 ���гля�і	 ���р���	 схем�	 к�м��з�цію	 �����і�а��я	
«Веч�р�	�р�т�	І��а�а	К��ала»

Позасюжетні елементи
�брам-
ле��я

���с	к�зац�-
к�г�	села

��ртрет		
П���рк�

���с		
к��ітк�

Вст��.
Р�з����і��	
�р�	�і�а-
�����і�ача

П�я��а	
��	селі	
Баса��-
рюка

К�рж	���га�яє	
Петра,	як�й	
��люб���	й�г�	
��чк�

Петр�	�кла-
�ає	�г���	
з	��я���л�м,	
і�е	за	скарб�м

екс��з�ція за��’язка р�з���т�к	�і� р�з���т�к	�і�

сюжетна лінія

к�л�мі�ація р�з���т�к	�і� р�з��’язка

Петр�	��б���ає	
І��ася

О�р�же��я	
з		�і��ч���ю

Б�же��ілля	Петра	і	з��к�е�-
�я,	П���рка	й�е	��	м��аст�р

���с	��есілля
Позасюжетні елементи

2. Завдання учням.
Пр�га�айте	й	р�зкажіт�,	щ�	���	з�аєте	�р�	с��ят�	І��а�а	К��ала	
та	�р�	леге���,	з	��м	����’яза�і.	(Матеріал	�����ча��ся	��	6	класі.	
К��ал�с�кі	 �іс�і.	 Леге��а	 �р�	 ц��іт	 �а��р�ті,	 щ�	 ��і�кр���ає	
скарб�.)

іV. ФорМУвання вМінь Та навичок

1. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
В	�����і�а��і	«Веч�р�	�р�т�	І��а�а	К��ала»	М.	В.	Г�г�л�	���ст�-
�ає	 як	 ��с�ме���к	 р�ма�т�ч��г�	 с�рям���а��я.	 В�з�ачте	
р�с�	р�ма�т�зм�	�	т���рі.

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 В��ятк���і,	міст�ч�і	характер�	(Баса��рюк,	��і��м�);
—	 �ез���чай�а	с�т�ація,	таєм��чіст�	(��ш�к	Петр�м	скарб�);
—	 ��є��а��я	�аці��ал���г�	і	с�ціал���г�	(�р�т�ст�я��я	бі�-

��г�	і	багат�г�	к�закі��);
—	 с�л��е	к�ха��я	м�л���х	лю�ей	—	трагіч��й	кі�ец�;
—	 ф�л�кл�р�а	�с����а.
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2. колективне (або групове) дослідження.
(Уч�і	��слі�ж�ют�	іст�рію	гріх��а�і��я	Петра	та	р�з�лат�	за	

це.)

��ч�ття

р�з�ач заслі�-
ле��я	ба-
гатст���м

�етер�ляч-
ка	��	�чік�-
��а��і	��чі

страх ��трата	
���лі	�а�	
��ч��кам�

г�б�т�	�а-
м’ят�	і	���лю	
��	ж�ття

�і�

і�е	��	ш�-
��к,	��-
яч�т�

�г��а	
з	��я���-
л�м

і�е	�	Ве�ме-
ж�й	яр	за	
скарб�м

�і�к�ря-
єт�ся	���-
м�гам	�е-
ч�ст��	с�л�

�б���ає	
І��ася

г��е

Висновок. Траге�ія	Петра	�е	�	�а����ій	��ірі	��	����м�г�	ч�рта,	
а	�	 ��лас�ій	 зг�б�ій	 жа�іб��сті,	 заслі�ле��сті	 багатст���м,	 за�е�-
ба��і	ч�ст�т�	��ші.	Ві�	ск����	гріх��а�і��я	(��ч��аюч�	��і�	��і�чаю	
��	с�ра��ж���г�	зл�ч���,	кр�����р�л�ття),	р�збагаті��	і	��р�ж���ся	
з	к�ха��ю	�і��ч���ю.	Але	�а	ч�ж�м�	г�рі	щастя	�е	зб���єш.

В�с�ка	 �ар���а	 м�рал�	 зас��ж�є	 зл�ч���і	 ��ч��к�	 лю����.	
Т�м�	Петр�	 г��е,	 а	П���рка	й�е	 ��	м��аст�р.	Отже,	 а��т�р	�т��ер-
�ж�є	��мк�,	щ�	сам	з��’яз�к	з	«�еч�ст�ю	с�л�ю»	�же	є	зл��ія��ям.

3. Проблемне запитання.
(Р�з��’яз�єт�ся	 за	 ����м�г�ю	 і�теракт������	 ���ра���	 «Займ�	

��з�цію».)
—	 Ч�	х�ті��	М.	Г�г�л�	�ерек��ат�	ч�тачі��,	щ�	іс��є	«�еч�ста	

с�ла»?
	 Так	 Ні
(Уч�і	�а����ят�	арг�ме�т�.	«Так»	—	��же	��ст���ір�а	р�з����і��	

�че����ці��,	 яскра��і,	 �етал��і	 ���с�	 з����іш���г�	 ���гля��,	 �ій	
Баса��рюка,	��і���м.

«Ні»	 —	 �����і�аєт�ся,	 як	 с�’я�іл�м�	 церк�����м�	 стар�сті	
�р�����іл�ся,	 �іб�	 чарка	 кла�ялас�	 й�м�	 ��	 ��яс;	 �і�смаже��й	
бара�	�ж���	і	та�цю��а��	�і���л�м	старш��ам	�	тітч���м�	ш��к�.	
П�с�ме���к	 ��і���ерт�	 �і�сміюєт�ся	 �а�	 заб�б��ам�	 й	 �’я��м�	
����і��ям�	к�закі��	та	церк�����х	сл�ж�телі��.)

4. інтерактивна вправа «дерево рішень».
Д���.	с.	163.

5. робота з текстом.
—	 З�ай�іт�	 м���л�г-скарг�	 П���рк�	 �а	 с���ю	 ��лю	 та	 ��і�-

����і��	�й	Петра.
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Проблема
Як	слі�	б�л�	��ч���т�	Петр���і,	к�л�	й�г�	�р�г�а��	К�рж?

Ріше��я	I Ріше��я	II Ріше��я	III

Піт�	��	Кр�м	і	Т�реч-
ч���	за���ю��ат�	��бра

Втект�	раз�м	
з	�і��ч���ю

Ві�м����т�ся	��і�	�і��ч�-
��;	��се	зал�ш�т�,	як	є

��з�-
т����е

�егат����е ��з�-
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�ега-
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��з�т����е �ега-
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—	В���шіт�	�сі	х���ж�і	зас�б�	й	зр�біт�	���с�����к	�р�	х���ж-
�ю	майстер�іст�	а��т�ра.

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Найбіл�ше	ме�і	с����балася...»
«Я	зр�з�мі��	(зр�з�міла),	щ�...»
«М.	Г�г�л�	����і��,	щ�...»

VI. доМашнє завдання

Пі�г�т���ат�ся	��	темат�ч���	к��тр�л����	р�б�т�.

Урок № 35

Тема. Тематична контрольна робота.	 Т���рчіст�	
Г.	Ф.	К��ітк�-Ос����’я�е�ка,	��еті��-р�ма�т�кі��,	
М.	В.	Г�г�ля�.

Мета: с�стемат�з���ат�	й	�загал���т�	�а��чал���й	ма-
теріал,	���я���т�	рі��е��	з�а��,	�мі��	та	�а���ч�к	

�	 Уч�тел�	так�ж	м�же	���к�р�ст������ат�	����а��я:	В.	В.	Паращ�ч.	Укра��с�ка	
літерат�ра.	��	клас	(�ля	�кра��с�к�х	шкіл):	К�м�лекс��й	з�ш�т	�ля	к��тр�лю	
з�а��.—	Х.:	В��-���	«Ра��к»,	�00��.
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�ч�і��	з	мет�ю	к��тр�лю	та	к�рекці�;	р�з�����ат�	
�ам’ят�,	 �браз�е	 та	 л�гіч�е	 м�сле��я,	 ��мі��я	
а�аліз���ат�	 літерат�р�і	 т���р�,	 ���сл���лю��ат�	
��лас�і	с��же��я	з	�р������	�р�ч�та��г�;	���х�-
�����ат�	кращі	лю�с�кі	як�сті,	люб���	��	х���ж-
�іх	т���рі��.

обладнання: тест���і	за���а��я	�	����х	��аріа�тах.
Теорія літератури: літерат�р��й	 �а�рям,	 течія,	 се�т�ме�талізм,	

реалізм,	р�ма�т�зм,	р�ма�с.

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� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Укажіт�,	 ч�й	 це	 ��ртрет:	 «П����і	 щ�к�	 ��	 к�зачк�	 б�л�	

с��іжі	й	яскра��і,	як	мак	�ай�іж�іш��	р�же����	бар���,	к�л�,	
��м���ш�с�	 Б�ж�ю	 р�с�ю,	 �алає	 ��і�,	 р�з�ра��ляє	 л�ст�чк�	
й	 че��р�т�ся	 �ере�	 с��цем	 �ра�ці;	 щ�	 бр����,	 м���	 ч�р�і	
ш��р�чк�;	щ�	 р�т�к...	м���б�	 �а	 те	 й	 ст���ре��й	 б���,	щ�б	
��������т�	с�л���’��і	�іс�і...»
А	 П���рк�	 з	 �����і�а��я	 М.	Г�г�ля	 «Вечір	 �р�т�	 І��а�а	

К��ала»;
Б	 Мар�сі	 з	 ����йме����	 ����істі	 Г.	К��ітк�-Ос����’я�е�ка;
В	 Оле��	х�р��жі����	з	«К���т��с�к��	��і��м�»	Г.	К��ітк�-

Ос����’я�е�ка;
Г	 Окса��	з	т���р�	М.	Г�г�ля	«Ніч	�ере�	Різ����м».

�.	 А��т�р�м	��ірша	«Укра��с�ка	мел��ія»	є:
А	 М.	К�ст�мар���;
Б	 В.	Забіла;
В	 Є.	Гребі�ка;
Г	 Т.	Ше��че�к�.

3.	 Д���шіт�	рече��я.
Г�рт�к	 �ре�ста����кі��	 ������	 �кра��с�к��	 літерат�р�	

��	Гал�ч��і	�аз���а��ся...
4.	 На��шіт�	���з�аче��я	сентименталізму.
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Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �
(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 Вказа��ш�	 с�іл��е	 та	 ��і�мі��е,	 схарактер�з�йте	 �браз�	

Забр��х�	 і	 Пістряка	 з	 «К���т��с�к��	 ��і��м�»	 Г.	К��ітк�-
Ос����’я�е�ка	 як	 �ре�ста����кі��	 к�зац�к��	 старш���	 ��б�	
Р����.

�.	 На��шіт�	 �ла�-тез�	 �а	 тем�:	 «З�аче��я	 т���рч�сті	 М.	Г�-
г�ля	�ля	р�з���тк�	�кра��с�к��	к�л�т�рі»	(3–4	���кт�).

В � с � к � й 	 р і �� е � �
(Зміст����а,	ціка��а,	грам�т�а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	4	бал�.)
В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 На��шіт�	 т��ір	 «Пр�р��а	 сміх�	 �	 т���рах	 Г.	К��ітк�-Ос��-

��’я�е�ка	та	М.	Г�г�ля».
Б	 Д���е�іт�	аб�	с�р�ст�йте	т��ер�же��я:	«Ч�ст�та	��ші,	�сте-

реже��я	 гріха	—	Б�ж�й	 і	лю�с�к�й	за����іт�»	 (за	 т���р�м	
М.	Г�г�ля	та	��лас��м�	мірк���а��ям�).

Варіант II

П� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і
(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Укажіт�,	 ч�й	це	 ��ртрет:	 «Г�л���а	й�м�	�ечеса�а,	 ч�б	 �е-

�і�г�ле��й,	 ��ка	 �е��м�та,	 �чі	 зас�а�і,	 �с�	 р�зк�����че�і,	
с�р�чка	р�зхр�ста�а...»:
А	 Забр��х�	 з	 «К���т��с�к��	 ��і��м�»	 Г.	К��ітк�-Ос����’я-

�е�ка;
Б	 Пістряка	 з	 «К���т��с�к��	 ��і��м�»	 Г.	К��ітк�-Ос����’я-

�е�ка;
В	 Баса��рюка	з	«Веч�ра	�р�т�	І��а�а	К��ала»	М.	Г�г�ля;
Г	 К�ржа	з	«Веч�ра	�р�т�	І��а�а	К��ала»	М.	Г�г�ля.

�.	 А��т�р�м	��ірша	«Неб�»	є:
А	 В.	Забіла;
Б	 М.	Петре�к�;
В	 М.	К�ст�мар���;
Г	 Т.	Ше��че�к�.

3.	 Д���шіт�	рече��я.
Перш�ю	 ласті��к�ю	 ������	 �кра��с�к��	 літерат�р�	 ��	 Га-

л�ч��і	б�ла	збірка...
4.	 На��шіт�	���з�аче��я	романтизму.

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �
(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 Схарактер�з�йте	 �браз�	 «�еч�ст��	 с�л�»	 як	 ��с�бле�-

�я	 зла.	 (За	 �����і�а��ям	 М.	Г�г�ля	 «Вечір	 �р�т�	 І��а�а	
К��ала».)
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�.	 На��шіт�	�ла�-тез�	�а	тем�:	«З�аче��я	т���рч�сті	Г.	К��іт-
к�-Ос����’я�е�ка	 �ля	 р�з���тк�	 �кра��с�к��	 к�л�т�р�»		
(3–4	���кт�).

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	ціка��а,	грам�т�а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	4	бал�.)
В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 На��шіт�	т��ір-мі�іатюр�	«Реал��е	і	фа�таст�ч�е	�	т���рах	

Г.	К��ітк�-Ос����’я�е�ка	та	М.	Г�г�ля».
Б	 Д���е�іт�	 аб�	 с�р�ст�йте	 т��ер�же��я:	 «Стар�������й	 �к-

ра��с�к�й	р�ма�с	ж���е	й	��сі».

III. доМашнє завдання

П���т�р�т�	 ��і��м�сті	 �р�	 ж�ття	 та	 т���рчіст�	 Т.	Ше��че�ка,	
�����че�і	�а�ам’ят�	��ірші	��ета.

Урок № 36

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�	—	ге�іал���й	��ет,	м�сл�тел�,	
�р�р�к	 �аці��ал���г�	 ��і�р��же��я	 ��	 Укра��і.

Мета: ����м�гт�	�ч�ям	�с��і��м�т�	ж�ттє���й	������г	
��ета,	�р���к��т�ся	����аг�ю	��	���г�,	заціка-
���т�ся	т���рчістю;	р�з�����ат�	�рат�рс�кі	�а���ч-
к�,	 з�ат�іст�	 ����ілят�	 г�л����е,	 ���сл���лю��ат�	
��лас�і	 с��же��я;	 ���х������ат�	 �атрі�т�зм,	 гр�-
ма�я�с�к�	 с��і��міст�	 та	 акт�����	 ж�ттє���	 ��-
з�цію.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 ілюстрат����і	 матеріа-
л�	��	ж�ттє���г�	 і	 т���рч�г�	шлях�,	фрагме�т�	
кі��філ�мі��,	 а��і�-	 та	 ��і�е�за��с�,	 к��жк���а	
���ста��ка.

Теорія літератури: а��т�бі�графіч�і	м�т����,	лір�ч�і	 та	лір�-е�іч�і	
т���р�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

1. аналіз тематичної контрольної роботи.

2. Вступне слово вчителя.
Ім’я	 Тараса	 Гр�г�р����ча	 Ше��че�ка	 ��і��ме	 �е	 тіл�к�	 к�ж-

��м�	 �кра��це��і,	 й�г�	 з�ают�	 та	 ша��ют�	 ��	 �с��м�	 с��іті.	 І	це	
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�е	 �еребіл�ше��я,	 а�же	 �ам’ят��к�	 Вел�к�м�	 К�бзаре��і	 ��ста-
����ле�і	 ��	 США	 і	 Ка�а�і,	 Р�м��і�	 та	 Р�сі�,	 �а��іт�	 �	 �алекій	
А��стралі�.	Наш	 ге�іал��ій	��ет	 �ля	 багат��х	�ар��і��	 є	 �р�кла-
��м	 т�г�,	 як	 треба	 люб�т�	 с���ю	 Бат�кі��щ���	 й	 б�р�т�ся	 за	 ��	
щасл����	��лю.

Т�сячі	 �а�к����х	 т���рі��	 �а��са��	 �р�	 т���рчіст�	 Т.	Г.	Ше��-
че�ка,	 �есятк�	 р�ма�і��	 і	 ����істей	 —	 �р�	 й�г�	 ж�ття.	 Іс��є	
�а��іт�	 ціла	 гал�з�	 літерат�р�з�а��ст��а	 —	 ше��че�к�з�а��ст���.	
Мат�	�	с����й	к�лекці�	карт���	Ше��че�ка	ч�	�а��іт�	�р�ст�	ескі-
з�	—	 ��ел�ка	 чест�	 �ля	 б���-як�г�	 х���ж���г�	м�зею.	Ос�	 така	
лю���а	 �ар���лася	 �а	 �ашій	 землі,	 і	 с��г���і	 м�	 р�з��ч��ає-
м�	 біл�ш	 �етал��е	 й	 	с�стемат�ч�е	 з�ай�мст���	 із	 ж�ттям	 та	
т���рчістю	 ��ел�к�г�	 ��ета,	 �с�������л�ж��ка	 ������	 �кра��с�к��	
літерат�р�.

Iі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

ііі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Проведення «круглого столу».
(Уч�і	 ��	 черзі	 р�з����і�ают�	 �р�	 бат�кі��	Ше��че�ка,	 ��т��-

ст���	 ��ета,	 й�г�	 ю�іст�,	 ���к��	 із	 крі�ацт��а,	 арешт	 і	 засла��я,	
�р�	��ет�ч�і	та	ж������с�і	т���р�;	ч�тают�	�����че�і	ра�іше	т���р�	
�а�ам’ят�,	 зач�т�ют�	 із	к��ж�к,	�ереказ�ют�	т���р�	 (з	ц�т���а�-
�ям),	які	�����ч�л�ся	��	���ере��іх	класах:	«За	с��цем	хмар���ка	
�л���е»,	 «Са��к	 ���ш�е���й	 к�л�	 хат�»	 (5	кл.);	 «Д�мка»	 («Тече	
����а	��	с��є	м�ре»),	«І��а�	Пі�к���а»,	«Тарас���а	�іч»	(6	кл.);	«Ме�і	
тр��а�цят�й	 м��ал�»,	 «За����іт»,	 «Т���ля»	 (7	кл.);	 «Д�м�	 м��,	
��м�	м��»,	«Ой	тр�	шлях�	ш�р�кі�»,	«Ме�і	���ак����,	ч�	б���…»,	
«М��ают�	��і,	м��ают�	��чі»	(8	кл.).)

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
В�з�ачте	�с�����і	тем�	т���рі��	Т.	Ше��че�ка.

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Краса	рі����	�р�р���,	�сла��ле��я	�рац�����т��	�кра��с�к��	
р�����;

—	 зга�ка	 �р�	 іст�р�ч�е	 м���ле,	 �с�іш�і	 к�зац�кі	 м�рс�кі	
��х���;
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—	 с��га��	�р�	с�рітс�ке,	бі��яц�ке	��т��ст���;
—	 ��б�лі��а��я	за	��лю	Укра���,	закл�к	��	б�р�т�б�	за	щасл�-

��е	майб�т�є;
—	 філ�с�фс�кі	 р�з��м�	 �р�	 ж�ття,	 �р�	 акт�����	 та	 �ас�����	

гр�ма�я�с�к�	��з�цію;
—	 з��ер�е��я	��	�кра��с�к�г�	ф�л�кл�р�,	міф�л�гі�.

2. Слово вчителя.

З	 �аз��а��х	 тем	 ��стає	 �ере�	 �ам�	 лю���а	—	 гр�ма�я���,	
�атрі�т,	б�рец�,—	яка	щ�р�	��б�лі��ає	за	��лю	с���г�	���е���ле��г�	
�ар���,	�раг�е	«р�зб�т�»	й�г�,	��каза��ш�	м���л�	к�зац�к�	сла-
���;	��решті-решт	����ест�,	щ�	�кра��ці	гі��і	кращ�г�;	����а	�а��іт�	
��гр�ж�є	«с�л���м	с��іт�	ц��г�»	страш��м	�ар����м	г�і���м	і	�а-
га��є	�р�	селя�с�кі	��ій��,	Гай�амачч���.

А	як�м	же	б���	Ше��че�к�	як	лю���а?	Пр�	це	с��і�чат�	ч�сле�-
�і	с��га��	с�час��кі��.

3. Зачитування уривків зі збірки В. Шевчука «із вершин та ни-
зин».

(Д���.	Д��ат�к	��	�р�к�	№	36.)

4. Слово вчителя.

А	те�ер	тр�х�	ар�фмет�к�.
(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	з�ш�тах.)
47	р�кі��	—	�р�ж���	Ше��че�к�;
�4	р�к�	—	б���	крі�ак�м;
10	р�кі��	—	б���	�	засла��і;
14	р�кі��	—	�р�ж���	��	Укра��і,	ще	3	р�к�	—	�р���і��	��	�крем�х	

���з�ках.
Ше��че�к�	�е	б���	аскет�м.	Ві�	зак�х���а��ся	�	жі��к,	�����	��	���г�,	

але	 сім’�,	 як��	 так	 х�ті��,	 ст���р�т�	 ��се	ж	 �е	 ���ал�ся.	 Ві�	міг	 б�	
б�т�	багат�м,	забез�ече��м,	т�т�л���а��м,	а�же	й�м�	��і��а��ал�	
с���є	серце	�а��іт�	к�яг��і.	Ві�ч���аюч�	сер�еч��й	��тяг	��	���іє�	
так��	 жі�к�,	 Вар��ар�	 Ре��і���,	 Ше��че�к�	 �е	 зміг	 �ереб�р�т�	
ге�ет�ч���	 �е�р�яз�і	 к�л�ш���г�	 крі�ака	 ��	 �а�і,	 крі��с��ці.	
На��ча��я	с���є	Ше��че�к�	��ч��а��	�	сіл�с�к�г�	�ячка,	а	ста��	����м	
із	�ай�с��іче�іш�х	лю�ей	т�г�час��г�	с�с�іл�ст��а.

5. робота з підручником.

(Уч�і	 сам�стій��	 скла�ают�	 хр���л�гіч��	 табл�цю	 �с������х	
�ат	ж�ттє���г�	й	т���рч�г�	шлях�	Ше��че�ка.)

6. демонстрація ілюстративних матеріалів.
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Виконання учнями тестового завдання.
За�����іт�	�р���ск�	�	���сл���лю��а��і	����г�	з	амер�ка�с�к�х	
�рез��е�ті��,	 Дж��а	 Ф.	Ке��е�і,	 �а	 ��і�кр�тті	 �ам’ят��ка	
Ше��че�к���і	�	Ваш��гт��і	1��64	р�к�.

«Я	 ра��й,	 щ�	 м�ж�	 ���ат�	 с��ій	 г�л�с	 ��	 т�х,	 щ�…	 ��ел�к�-
г�	 �кра��с�к�г�	 ��ета	 Тараса	Ше��че�ка.	М�	…	 й�г�	 за	 ��ел�к�й	
��кла�	 �	 к�л�т�р�	 �е	 тіл�к�	 Укра���,	 як�	 ��і�	 ��же	 люб���	 і	 так	
�р�м����ст�…,	 а	 й	 к�л�т�р�	 с��іт�.	Й�г�	 т���рчіст�	 є	 благ�р����ю	
част���ю	�аш��	іст�р�ч���	с�а�щ���».

А	 �част�...	люблю...	���с���а��;
Б	 ��ша�����ют�...	ціка���м�...	р�б���;
В	 ��ша�����ют�...	��ша�����єм�...	���с���а��;
Г	 люблят�...	з�аєм�..	р�зказ���а��.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	��і�кр���	(��і�кр�ла)	�ля	себе…»
«Я	з�������а��й	(з�������а�а)	т�м,	щ�…»
«Ше��че�к�	ме�і	�я��ляєт�ся,	як…»

VII. доМашнє завдання

В���ч�т�	 бі�графію	Ше��че�ка,	 з�ат�	 �с�����і	 ��іх�	 й�г�	 т���р-
ч�сті.

додаток до уроку № 36

Пророкування батька т. Шевченка
Вм�раюч�,	 бат�к�	 Т.	Ше��че�ка	 р�з��ря����ся,	 як	 т�	 г���т�-

ся,	 с����м	 скр�м��м	 май��м	 та	 г�с���арст���м.	 Й�г�	 ���ля	 �����є	
�а�з���чай��ю	�р�р�ч�ю	�р���кл���істю	щ���	майб�т���г�	 ге�ія	
�кра��с�к�г�	�ар���,	с���г�	с��а:

—	 С�����і	Тарас���і	з	м�г�	хазяйст��а	�іч�г�	�е	треба,—	сказа��	
бат�к�.—	Ві�	�е	б��е	аб�як�м	ч�л���ік�м.	З	���г�	���й�е	аб�	щ�с�	
��же	��бре,	аб�	��ел�ке	ле�ащ�.	Для	���г�	мій	с�а��к	аб�	�іч�г�	
�е	з�ач�т�ме,	аб�	�іч�г�	�е	��м�же.

Зовнішність Шевченка
Ос�	 як	 ���с���ал�	 с�час��к�	 з����іш�іст�	 ���-літ���г�	 Ше��-

че�ка:	 м�л���й,	 з��р����й,	 сере����г�	 зр�ст�,	 ш�р�к��леч�й,	
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міц��	 зб�����а��й.	Й�г�	 кр�гле	 ���г�ле�е	 �бл�ччя	 б�л�	 �р�кра-
ше�е	 баке�бар�ам�,	 ���л�сся	 ���стр�же�е	 ��-к�зац�к�м�,	 але	
зачеса�е	 �аза�.	 Ві�	 б���	 тем��й	 бл�����,	 з	 й�г�	 л�ця	 �р�б���а-
лася	��і���ага,	��	тем��-сір�х	�е��ел�чк�х	�чах	с��іт�л�ся	р�з�м	та	
е�ергія.	Г�л�с	�	���г�	б���	м’як�й,	��	х��і	й	р�хах	—	з�сере�же�-
�я.	Пр�	 �ершій	 з�стрічі	 із	 ��м	 �	 ���м�	 �е	 �р�мічал�ся	 �іч�г�	
�р���абл����г�,	 �а���ак�,	 ��і�	 з�а��а��ся	 х�л������ат�й,	 с�х�й,	 х�ч	
і	 �р�ст�й,	 �р�ст����й.	Д�	 лю�ей	 ста�����ся	 с�ерш�	�е����ірл����	
і	�ере�	�ерш�м-лі�ш�м	�е	��і�кр���а��	с���є�	��ші,	�с�бл����	б���а��	
замк��т�й	с��р�т�	т�х,	хт�	��б���а��ся	���кл�кат�	��	���г�	����ер-
тіст�	та	щ�ріст�.	Зате	к�л�	�із�а��а��	ч�л���іка	й	��і�кр���а��	�	�ім	
б��ай	 ����	 гар��	 р�с�чк�,	 �р���’яз���а��ся	 ��	 ���г�,	 а	 як	 з�а-
х�����	 �	 тій	 лю���і	 ��заєм�іст�,	 ��і��а��а��ся	 й�м�	 ціл�м	 серцем.	
Пр�міт��м�	 р�сам�	 характер�	 б�л�	 ��бр�та,	 м’якіст�,	 �а��іт�	
�елікат�іст�,	 щ�	 с��ереч�л�	 й�г�	 с����рій	 масці,	 �ез���чай�а	
�р�ст�та,	 �р�р���іст�,	 безк�р�сл���іст�,	 �а��іт�	 сам�жерт���-
�іст�.	 На	 кр�����	 й	 �ес�ра��е�л���іст�	 й�г�	 серце	 за�алю��ал�ся	
г�і���м	 і	 ���б�хал�,	 �ем���	 ���лка�	—	 т��і	 ��і�	 міг	 б�т�	 й	 �есам�-
���т�й.	З	бі���м�	�іл���ся	�ста��ім.

червона кімната

К�л�	 м�л���й	Ше��че�к�	 ��з�ай�м���ся	 з	 К.	Брюлл����м,	 за-
х��ат	й�г�	б���	�е���м�����й,	а�же	Брюлл���	��х��ал���	й�г�	малю�-
к�.	Пр�ятел�	Ше��че�ка	 І.	С�ше�к�	 зга��є,	щ�	 ��	ж�тті	 �е	 бач���	
��і�	��еселіш��	і	щасл���іш��	лю����,	�іж	Тарас	��р�����ж	кіл�к�х	
��і��.

—	 Не��же	Брюлл���	за��ж��	так�й	��бр�й,	так�й	ласка���й?	—	
��та��	��і�	кіл�караз����	��	С�ше�ка.

—	 За��ж��,—	��і�����і�а��	т�й.
—	 А	ця	чер����а	кім�ата	й�г�	�любле�а?
—	 Улюбле�а.
—	 Все	чер����е!	Кім�ата	чер����а,	����а�	чер�����й,	за��іс�	край	

��ік�а	чер����і,	халат	чер�����й	 і	малю��к	чер�����й!	Все	чер����е!	
Ч�	��бач�	я	ще	к�л�с�	й�г�	так	бл�з�к�?!

І	 Тарас	 за�лака��.	 Ця	 чер����а	 кім�ата	 л�ш�лася	 ��ет���і	
�ам’ят�а	��	кі�ця	��і��	й�г�.	Багат�	ч�г�	��і�	заб���,	але	�ста��ім�	
й�г�	сл���ам�	б�л�	«чер����а	кім�ата»	і	«Карл	Петр����ч».

чом ти діла не робиш?

П�ш�ч�	��ем�	«Катер��а»,	Т.	Ше��че�к�	��та��	�	І.	С�ше�ка:
—	 А	��сл�хай,	С�ха,	ч�	�����	так	��	ла��	б��е?
—	 Та	��че��с�	т�,	каж�,	зі	с����м�	��іршам�!	—	гр�має	�а	���-

г�	С�ше�к�.—	Ч�м	т�	�іла	�е	р�б�ш?
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Пі�	«�іл�м»	Ше��че�кі��	�р�ятел�-х���ж��к	р�з�мі��	ж������с,	
малярст���.	 Зг���м,	 к�л�	 ��	Ше��че�ка	 �р�йшла	 сла��а	 ��ел�к�г�	
��ета,	С�ше�к�	����ра���������а��ся:

—	 А	 хт�	 ж	 й�г�	 з�а��,	 щ�	 з	 ���г�	 зр�б�т�ся	 так�й	 ��ел�к�й	
��ет?	—	і	�������ю��а��:	—	А	��се-так�	я	ст�ю	�а	с���єм�:	щ�,	якб�	
��і�	��к�����	��ірші?	Б���	б�	ще	біл�ш�м	ж������сцем,	�іж	��ет�м.

нещасливе кохання
1843	р�к�	 Ше��че�к�	 ��к�ха��	 Фе���сію,	 ����к�	 к�р�лі��-

с�к�г�	 ���а	 Гр�г�рія	 К�ш�ця,	 т�г�	 сам�г�,	 ��	 як�г�	 хл��цем	
�айм�т���а��.	Ді��ч��а	 ��і�����іла	 �а	 ��ч�ття	 ��ета,	 і	 �����	 х�тіл�	
��р�ж�т�ся,	 але	 �е	 б�л�	 �а	 те	 бат�кі��с�к��	 ���лі.	Старі	 К�ш�ці	
х�тіл�	 як�м�с�	 х�тр�щам�	 р�зл�ч�т�	 зак�ха��х.	 У	 ��ерес�і,	
к�л�	Ше��че�к�	г�стю��а��	�	К�р�лі��ці,	жі�ка	Пр�к��а	Демче�ка	
�����ла	 ��т���.	 Мат�	 Фе���сі�	 �м����ла	 Демче�кі��	 кл�кат�	 за	
хреще��х	 Т���сю	 й	 Тараса,	 маюч�	 �а	 ��мці,	 щ�	 ��	 ��чка	 �е	
з�ає,	 щ�	 к�мі	 й	 к�м���і	 ��	 ті	 час�	 �е	 м�ж�а	 б�л�	 за	 з���чаєм	 та	
зак���м	 ��р�ж���ат�ся.	 О��аче	 �і��ч��а	 з��га�алася,	 ��	 ч�г�	
й�ет�ся,	 ��зяла	 ��т���	 Демче�кі��,	 �ішла	 з	 �ею	 ��	 і�ш�г�	 ���а	
й	 �хрест�ла	 ��	 з	 і�ш�м	 к�м�м.	 Після	 т�г�	 К�ш�ці	 ��же	 �р�ст�	
�е	 �ал�	 благ�сл���е��я	 м�л���м	 і	 ��і�м����л�	 Ше��че�к�.	 П�ет	
зм�ше��й	б���	 ��і�ст���т�ся.	Ціка���,	щ�	 сама	Фе���сія	 так	 і	 �е	
��і�ц�ралася	 с���г�	 к�ха��я.	 В��а	 ��і�м����лася	 ���х���т�	 заміж,	
зб�же���ліла	 і	 ��мерла	1884	р�к�.

Хороший пан
Як�с�	Ше��че�к�,	ще	��	�ерш�й	��б�т	с��ій	�а	Укра��і,	�а��і�а��	

��міщ�ка	 Ск�р��а�с�к�г�.	 П�міщ�к	 ���х��аля��ся	 �ере�	 ��ет�м,	
як	��бре	ж����т�	�	���г�	крі�ак�.	Діл�	б�л�	�ере�	�бі��м.

—	 Я	 �м,—	каже,—	 те,	 я	 �м	 і	 �р�ге.	Ж����т�	 �����	 ��	 ме�е,	 як	
�	Б�га	за	�аз�х�ю.

Т�т	 ����	 з	 лаке���	 зр�б���	 як�с�	 шк���.	 П�міщ�к	 стр�б����	
з-за	 ст�л�	 і	��біг	�	лакейс�к�.	Пр�біг	 і	ляс�-ляс�	лакея	��	л�ці,	
а	���ерей	і	�е	зач�����	за	с�б�ю.	Ше��че�к�	ск��і��,	сх�����ся	з	міс-
ця,	��зя��ся	за	ст�ла	і	так	й�г�	трі������,	щ�	��се	з	���г�	��с��ал�ся	
����л�.	 Пр�біг	 г�с���ар.	 П�ет	 з�рк����	 �а	 ���г�,	 р�з�ер	ша�к�	
і	к�����	��л������	Ск�р��а�с�к�м�.

—	 Х�р�ш�й	�а�,	�іч�г�	сказат�.	Д�бре	лю�ей	ша��єш!	—	та	
з	т�м	і	�іш���.

Ві�т��і	��і�	�	Ск�р��а�с�к�г�	�е	б���а��.

новий жупан
Ше��че�к�,	 �ереб���аюч�	 ��	 1845–1846	р�ках	 �	 Переясла��і,	

ж���,	 як	 ��і��м�,	 �	 с���г�	 �р�ятеля	М.	К�зачк���с�к�г�.	 Ві�	 част�	
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б���а��	за��ма��й,	�е�бал�й	��	себе,	час�м	�ік�г�	�е	��міча��	����-
к�ла.	Н����г�	��яг�	ш�т�	�е	люб���,	х�����	�	стар�м�.

Д���і�а��ш�с�,	к�л�	Ше��че�к�	ма��	�тр�мат�	гр�ші	��і�	К����с�к��	
Архе�графіч���	к�місі�,	�е	сл�ж���,	К�зачк���с�к�й	за	т�ж�е��	��	
т�г�	��кл�ка��	кра��ця	і,	��к�	��ет	с�а��,	�а��	й�м�	з�ят�	мірк�	із	
й�г�	стар��	��ежі.	К�л�	Ше��че�к�	��ержа��	гр�ші,	кра��ец�	�р��іс	
�����г�	ж��а�а.	Ше��че�ка	це	��же	з�������ал�.

—	 Як?	Як�й	ж��а�?
—	 В�	ж,	 �а��тч�к�,	 зам���лял�	ж��а�	 �а	 с��г���і,	 й	 мірк�	

з�іма��	із	��ас.
—	 Щ�	за	біс?	Ніч�г�	�е	зга�аю!	І	т�рг���а��ся?
—	 Аякже.
Ше��че�к�	��і��а��	гр�ші	і	зас��к����ся.

Пізнаєш

Раз	��	К�зачк���с�к�г�	�р�йш���	крі�ак	 і	 с�л���	жалі��ся,	щ�	
�	 ���г�	 �кра�е��	 �ар�	 ���лі��.	 К�зачк���с�к�й	 ��с�і��ч���а��	 крі�а-
к���і	і	��ісла��	й�г�.	Цю	р�зм����	��ч���	Ше��че�к�,	���йш���	�слі�	за	
селя����м	і,	р�з��та��ш�	й�г�,	�а��,	щ�б	�іхт�	�е	бач���,	50	карб�-
��а�ці��.

—	 В	��з�к�!	—	сказа��	��ет.—	О��ас�	к�л�с�,	як	р�збагатієш!
—	 Як	же	я	���ам	��ам,	к�л�	я	��ас	�е	з�аю?	—	��і�каза��	з�����-

��а��й	селя���.
—	 Все	����!	Піз�аєш!	—	��і�����і��	��ет.

Поспішаючи на весілля

К�л�	Ше��че�ка	заарешт���ал�,	�а	���м�	б���	фрак,	сам	��і�	б���	
ч�ст�	 ���г�ле��й,	 �аче	 зібра��ся	 ��	 к�г�с�	 з	 ��із�т�м.	 Г�бер�ат�р	
Ф����клей,	як�й	б���	��бре	з�ай�м�й	з	Ше��че�к�м,	з�������а��ся,	
��бач���ш�,	щ�	т�й	�р�	так�м�	�ара�і:

—	 Ч�г�	це	���,	Тарасе	Гр�г�р����ч�,	так	�р�брал�ся?	—	с��та��	
��і�.

—	 Та	бачте,—	��і�����і��	Ше��че�к�,—	я	��с�іша��	��	К�ст�мар�-
��а	 �а	 ��і�ча��я.	 Ві�	 за�р�с���	 ме�е	 б�яр���м,	 так	 я	 �т�,	 зак�	
�	Бр���арах	 ме�і	 �ере�рягл�	 к��ей,	 ��г�л���ся	 і	 �р�че��р���ся,	
щ�б	з	���за	�р�ст�	��	м�л���г�.

—	 Еге!	—	��і�����і��	Ф����клей.—	К�л�	так,	�ак	к���	с��же��-
г�,	т���	й	б�яр��а.

Бісова муза

Пі�	 час	 слі�ст��а	 ��	 с�ра��і	 К�р�л�-Меф��і���с�к�г�	 т���ар�ст��а	
Ше��че�к�	за��ж��	б���	ба���р�й,	��есел�й	і	с��кій��й.	Пере�	����-
т�м	як�йс�	�фіцер-жа��арм	м������	��	���г�:
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—	 Г�с����	 м�л�ст����й,	 Тарасе	 Гр�г�р����ч�!	 В�	 ����ра���ає-
тес�,	і	�т��і-т�	зал��ає	��аша	м�за.

—	 Та	 як�й	же	 ч�рт	 �сіх	 �ас	 сю��	 за�іс,	 к�л�	 �е	 �ця	 біс���а	
м�за!	—	��і�����і��	��ет.

ліпше було б не родитися
Як	��і��м�,	Ше��че�к�	цар	заб�р�����	�	с�л�атах	«��сат�	й	ма-

лю��ат�».	От	як	���к�����ал�	царс�к�	���лю	ретел��і	�р�сл�ж��к�.	
Д�	Ше��че�ка	�р�ста���л�	с�л�ата	—	«�я��ка».	В	казармі	��і�	�чей	
�е	з�������	зі	с���г�	�і���іч��г�,	а	к�л�	Ше��че�к�	���х�����	із	казар-
м�	ч�	�а	м�штр�,	ч�	�р�ст�	����хат�	с��іж�м	����ітрям,	«�я��к�»	
тр�с���	й�г�,	ш�каюч�,	щ�б	�е	б�л�	��	���г�	�і	��	к�ше�і,	�і	за	�а-
з�х�ю,	�і	��	ч�б�тях	�а�ер�	й	�лі��ця.	Це	саме	ч�����	з	Ше��че�к�м	
к�ма���р	 р�т�	 П�та����	 (��	 Н�����етр���с�к�м�	 �крі�ле��і).	 Ві�	
�����ерта��	�	Ше��че�ка	к�ше�і,	кат���а��	й�г�	м�штр�ю,	чі�ляюч�с�	
��	��ета	 і	 з��щаюч�с�	 із	 ���г�,	 і	 х�ч	як	 т�й	 страж�а��	 ��	ц��г�,	
��слаб�	�е	б�л�.	Це	�������л�	Ше��че�ка	��	р�з��к�:

—	 Лі�ше	б�л�	б,—	каза��	��і�,—	ме�і	�е	р���т�ся	аб�	ш����ше	
��мерт�.

мисливська пригода
К�л�	Ше��че�к�	 б���	 �а	 засла��і	 ��	 Ра�мс�кій	 ф�ртеці,	 з	 ��м	

тра��лася	м�сл���с�ка	�р�г��а.
Загал�м	 ��ет	 ��лю��а��ям	 �е	 зах��лю��а��ся,—	 �е	 люб���	 х�-

��т�	 з	 р�ш��цею.	Але	як�с�	чет��ер�	 с�л�ат	�б�л�	 з��р���е���г�	
каба�а,	���тягл�	сяк-так	з	�черет�	і	��к���л�	�а	березі,	щ�б	�р�-
г�г�	��я	�р��хат�	 за	��м	���з�м.	К�л�	ж	�р��хал�,	 ���я���л�,	щ�	
��л������	 каба�а	 б�л�	 з’��е��.	 З	 і�іціат����	Ше��че�ка	 ���ріш�л�	
��ста�����т�	р�ш��ці	�а	�і���рках	 і	��і���ел�	��і�	каба�а	��	к�ркі��	
ш��рк�.

Вра�ці	��бач�л�,	щ�	��сі	р�ш��ці	���стріл�л�,	м’яс�	лежал�	
ціле,	 а	 ����к�ла	 б�л�	 калюжі	 кр���і	 й	 кр���а��і	 слі��,	 які	 ��ел�	
��	 сте�.	 Пішл�	 ��	 слі�ах	 і	 за	 ��ерст�	 з�айшл�	 мерт���г�	 т�гра:	
��	 ���м�	 б�л�	 шіст�	 к�л�.	Шк�ра	 з��іра	 ��і�	 х���ста	 мала	 ч�т�р�	
арш���	 —	 б���	 т�	 с�ра���еш�ій	 ��елете��.	 І�ш�г�	 т�гра,	 як�г�	
замалю��а��	 Ше��че�к�,	 ��б�л�	 �час��к�	 Арал�с�к��	 екс�е��ці�	
��	1848	р�ці.

отак би й зостатися
К�л�	Ше��че�к�	�ла��а��	з	Б�так����м	��	Арал�с�к�м�	м�рі,	��і�	

��міт���,	щ�	��	т�м�	м�рі	є	р�хл���і	�стр����,	які	��стал�	з	�ерег��-
л�х	р�сл��.	Раз	як�с�	�л���	Тарас	�а	�е��ел�чк�м�	ч����і	з	�’ят�ма	
матр�сам�.	Пр�стал�	�����	��	берега	і	�ішл�	��г�лят�.	Тарас	ліг	
с�бі	 ��	 тра���	 і	 ��і��а��ся	 с��гля�а��ю	 �еба.	 Матр�с�	 заб�л�	 �р�	
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���г�	й	���л���л�.	К�л�	ж	�гля��л�ся,	аж	��ета	�емає.	П�чал�ся	
р�зш�к�.

—	 А	 я	 леж�	 с�бі,—	 зга����а��	 ��ет,—	 та	 й	 м���ч�,	 б�	 ��мка	
б�ла	��	ме�е	така,	щ�б	з���сім	там	з�стат�ся,	але	ж	біс���і	матр�с�	
з�айшл�	ме�е.

Помилився
1848	р�к�	�ісля	тр�місяч���	�ла��б�	��	Арал�с�к�м�	м�рі	екс-

�е��ція	А.	Б�так���а	����ер��лася	��	г�рл�	С�р�ар’�,	і	т�т	мал�	�р�-
��ест�	 з�м�.	П�бл�з�	ф�рт�,	�а	 �стр���і	К�саралі	 (там	 гар�із���м	
ст�ял�	�рал�с�кі	к�зак�),	 ���йшл�	�����	�а	берег.	Урал�ці,	��ба-
ч���ш�	Ше��че�ка	з	ш�р�к�ю,	як	л��ата,	б�р���ю	і	��	ц���іл���м�,	
����мал�,	щ�	 т�,	�е���е,	 засла��й	р�зк�л���ц�к�й	�і�.	Д��есл�	
��раз�	�р�	те	с���єм�	к�ма���р�,	а	т�й	���р�с���	Ше��че�ка	��і�ій-
т�	��	�черет�	і…	ра�т�м	��а��	�ере�	��м	�а	к�лі�а:

—	 Благ�сл���іт�,	батюшк�!	М�,—	каже,—	�се	з�аєм�!
Ше��че�к�	 змірк���а��	 г�м�р	 с�т�аці�	 і	 �б�ар���а��	 �са���ла	�ай-

с�ра��ж�ісі��к�м	р�зк�л���ц�к�м	благ�сл���е��ям.
Ура����а��й	 �са���л	 ��ціл���а��	Ше��че�ка	 ��	 р�к�,	 а	 ����ечері	

с�ра�����	�р�б�л�м	так�	г�ст���,	щ�	�м	і	�е	с��л�ся.

Вербова палиця
К�л�	 Т.	Ше��че�ка	 ��	 ж���т�і	 1850	р�к�	 �ере�����л�	 ��	 Н����-

�етр���с�к,	 ��ет	 з�айш���	 �а	 ���л�ці	 ��	 Г�р’є��і	 ��ерб����	 л�ма-
к�:	 ����а	 сл�ж�ла	 й�м�	 �ал�цею	 ��	 ��р�зі.	Пр�б���ш�	 �	 ф�рт,	
Ше��че�к�	 застр�м���	 �ал�цю	 ��	 землю	 �а	 с�л�атс�к�м�	 г�р��і,	
і	з	 �е�	 ���р�сл�	 �ерше	 �ере���	 ��	 Н�����етр���с�к�.	 Піз�іше,	 �р�	
�і�тр�мці	 к�ме��а�та	 ф�ртеці	 Уск���а,	 ���бра��	 ��і�	 місце	 �ля	
са��	 (��ерст	 за	 ���і	 ��	 ф�рт�),	 зр�б���	 �ла�,	 р�зміт���,	 �е	 які	 �е-
ре��а	 са��т�,	 і	 ���се��	 1853	р�к�	 �а	 т�м�	місці	 зак��іла	 р�б�та.	
Дере��а	 �����сал�	 з	 Астраха�і	 і	 з	 Г�р’є��а,	 �ере��езл�	 так�ж,	 за	
��ра��ю	 Ше��че�ка,	 і	 ��ел�кі	 ш���к����ці	 з	 Ха�га-Баб�.	 В	 са��	
зб�����ал�	 �ля	 р�����	 к�ме��а�та	 літ�ій	 �імец�	 і	 ал�та�к�.	
Біля	 ал�та�к�	 с��р���л�	 земля�к�,	 яка	 стала	місцем	 т���рч�г�	
�атх�е��я	сам�г�	Ше��че�ка.

Ф�рт	Н�����етр���с�к�й	б�л�	скас���а��	1857	р�к�	і	�ерейме��-
��а��	��	Олекса��рі��с�ке.	Са�	ста��	міс�к�м	і	з��а��ся	��ес�	час	са��м	
Ше��че�ка,	а	земля�ка	—	�імцем	Ше��че�ка.

Подарунок перед звільненням
І	 �ере�	 сам�м	 з��іл��е��ям	 із	 засла��я	Ше��че�к���і	 �е	 �а��а-

л�	�іл�г�	��	 сл�жбі.	Влітк�	1857	р�к�	�р�б���	як�йс�	татар��	 із	
Астраха�і	й	��ст���	ч�тк�,	щ�	має	 т���	�р��хат�	��ел�к�й	к�яз�	
К�стя�т��.	 К�ма���р	 р�т�,	 �е	 сл�ж���	Ше��че�к�,	 �а	 ����а��к,	
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к�л�	 за��ер�е	 ��ел�к�й	к�яз�	 �	Н�����етр���с�ке,	 �р�з�ач���	кара-
�л,	к���	 ����сал�	 і	Ше��че�ка.	П�чалася	 з�����	 скаже�а	м�штра.	
В�йш���	к�ма���р	р�т�	��	�сій	с����й,	як	зга��є	��ет,	«�слячій	��е-
л�чі»	й	��трі�а��	Ше��че�ка	��	�леч�:

—	 А	щ�,	брате,	���з���ле��я?	Ні,	м�	ще	зр�б�м�	з	тебе	����ат-
��г�	фр�кт����ка,	а	т��і	з	Б�г�м.

І	 зараз	же	 з��елі��	 єфрейт�р���і	щ���я	 ��	 ч�т�р�	 г�����	м�ш-
тр���ат�	Ше��че�ка	 з	 р�ш��цею.	 На	щастя,	 к�ме��а�т	 ф�ртеці,	
����і�а��ш�с�	�р�	такі	зах���	�а�мір�	ретел���г�	с�л�аф��а,	зр�-
б���	й�м�	��га��.

Велика радість
Ві��м�,	 щ�	 ��	 з��іл��е��я	 Т.	Ше��че�ка	 із	 засла��я	 �р�сл�-

ж�лася	 р����а	 ��іце-�рез��е�та	 Ака�емі�	 х���жест��	 �	 Петер-
б�рзі	Ф.	Т�лст�г�.	 Ос�бл����	 гаряче	 т�рб���алася	 �р�	 це	 граф��я	
А�астасія	 І��а�і���а.	 Не	 ������,	 щ�	 к�л�	 Т�лсті	 �із�ал�ся	 �р�	
Ше��че�к���е	 ���з���ле��я,	 ра�іст�	 �х�я	 б�ла	 безмеж�а:	 з	 ціє�	 �а-
г���	 р�зб���л�	 �ітей,	 зібрал�ся	 ��сією	 р�����ю	 ��	 залі,	 �р�йш���	
�ехт�	з	г�стей,	��сі	ра�іс��	ціл���ал�ся	і	�іл�л�ся	�������ю.

В києві, на Пріорці
Ше��че�к�	 ��же	люб���	 �ітей.	Ж����ч�	 ��	 185��	р�ці	 ��	К�є��і	 �а	

Прі�рці,	��ет	��же	з�р�ж���ся	з	�іт���р�ю.	Діт�	бігл�	за	��м	і	кр�-
чал�:

—	 Дя��к�,	р�зкажіт�	�ам	ще	����	каз�чк�!
П�	 �бі�і	 ��ет	 іш���	 �	 са�,	 ляга��	�і�	 ябл��ею	 і	 кл�ка��	 ��	 себе	

�ітей.	В���	лаз�л�	��	���м�,	��ст���ал�.
—	 К�г�	люблят�	�іт�,—	каза��	�р�	 себе	��ет,—	т�й	�е	 з���сім	

ще	��га��й	ч�л���ік.
Як�с�	 �айм�чка	 Ор�шка,	 �ер�ч�	 ��яг,	 з�айшла	 гр�ші,	 �р�	

які	Ше��че�к�	 заб���,	 і	 ��і�	�а	ці	 гр�ші	��лашт���а��	�ля	 с�сі�с�к�х	
�ітей	 «бе�кет».	 Піш���	 �а	 базар,	 �ак�����	 с�л�	 іграш�к	 та	 лас�-
щі��,	 ле���е	 ���іс.	 Д��ір	 ��с��ал�	 с��іж�ю	 тра���ю,	 �іт���ра	 ра�іла,	
гралася,	 качалася	 ��	 тра��і,	 ��ет	 теж	 ра�і��.	 П�	 �бі�і	 �ерек��ка	
�р���езла	 ціл�й	 ��із�к	 ябл�к,	 гр�ш,	 �ря��кі��,	 б�бл�кі��.	 З	 ����р�	
«бе�кет»	�ерейш���	�а	���гі�.	П�сх���л�ся	��р�слі	й	г����р�л�:

—	 Оцей	стар�й,	�е���е,	б�же��іл���й!
Ше��че�к�	біга��	раз�м	з	�іт�м�,	����ча��	�х,	смія��ся,	змага��с�	із	

хл��цям�.

Воля родичам т. Шевченка
В	лют�е��ій	к��жці	ж�р�ал�	 «Нар����е	 чте��е»	 за	 1860	рік,	

щ�	 ���х�����	 ��	 Петерб�рзі,	 б�л�	 �а�р�к���а��	 к�р�те��к�	 а��т�-
бі�графію	 Т.	Ше��че�ка.	 В	 тій	 а��т�бі�графі�	 ��ет	 між	 і�ш�м	
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	�а��са��:	 «М�є	 м���ле	 т�м	 біл�ш	жахл���е,	 щ�	 м��	 рі��і	 брат�	
й	сестр�	й	��сі	ще	крі�ак�.	Так,	�����	й	��сі	ще	крі�ак�!»

Ці	 сл���а	 ���л���л�	 �а	 т�г�час��	 с�с�іл��іст�.	 І.	Т�рге�є��,	
чле�	 «Общест��а	 �ля	 ��с�б�я	 л�терат�рам	 �	 �че�ым»,	 ��зя��-
ся	 зр�б�т�	 ���а��я	 �р�	 ���з���ле��я	 Ше��че�кі��	 із	 крі�ацт��а.	
К�мітет	 �а	 засі�а��і	 �1	берез�я	 ��ра����	 ��ат�ся	 ��	 ��міщ�ка	
Фл�р���с�к�г�	 і	 �р�хат�,	 щ�б	 ��і�	 з��іл�����	Ше��че�к����х	 р���-
чі��	 �а	 ��ша����а��я	 літерат�р��х	 засл�г	 Т.	Ше��че�ка	 і	 ��загалі	
літерат�р�.	 П�міщ�к,	 ��ержа��ш�	 л�ста	 к�мітет�,	 ���ріш���	
��г���т�	 і	 с�с�іл��ій	 ��і�і�,	 і	 с�бі.	Ві�	 зг�����ся	 ��і���ст�т�	
Ше��че�кі��,	але	без	 землі.

С�ерш�	 р���чі	Ше��че�ка,	 за	 ��ра��ю	 сам�г�	 ��ета,	 �е	 х�ті-
л�	 так�г�	 з��іл��е��я,	 але	 зг���м,	 10	л���я	 1860	р�к�	 склал�	
�г���	з	��міщ�к�м	і	��ержал�	���л���.	Аж	�	1863	р�ці,	��	з��’язк�	
з	 ��л�с�к�м	 ����ста��ям,	 ����а��	 б�л�	 �каз	 �р�	 �ере��ірк�	 �ста��-
��х	 грам�т.	 Пере��ірят�	 К�р�лі��к�	 �р�б���	 майб�т�ій	 ре�акт�р	
«К�е��ск�й	 стар��ы»	Лашке���ч.	Ос�	 т��і	 й	 �а�іл�л�	Ше��че�кі��	
��лем	і	г�р���м.

святий вогонь

Ше��че�к�,	к�л�	с�ереча��ся,	за�алю��а��ся,	��х��яч�	��	�аф�-
с�.	В	за�ал���сті	й�г�	���ак	�е	б�л�	�і	 зл�б�,	�і	��х�	—	тіл�к�	
с��ят�й	 ���г���	 ��і�ч�ття	 �ра����	 й	 с�ра��е�л����сті.	К�л�	ж	 бач���,	
щ�	с��р�т�����к	�аб�раєт�ся	��х�,	��ет	��з���ля��	с�бі	різк�	й�г�	
�см�к��т�.	В	с��еречках	��і�	���сл���лю��а��ся	г�стр�,	аж	с�і��бесі�-
��к�	 ��б�ю��ал�ся	 за	 ���г�.	 Ос�бл����	 �есам����т�й	 ста��а��	 ��ет,	
к�л�	зах���ла	м���а	�р�	крі�ацт���	—	це	б�ла	й�г�	 гл�б�ка	й	б�-
люща	ра�а.	Як�с�	�	г�стях	��	Я.	П�л��с�к�г�	зга�а��	��ет	с���є	��-
т��ст���	і	те,	щ�	р���чі	й�г�	і	��сі	крі�ак�.	Ві�	так�х	с��м��і��	аж	
за�лака��,	аж	з�бам�	заскрег�та��	і,	�арешті,	так	��ар���	к�лак�м	
�б	стіл,	щ�	чашк�	з	чаєм	���а�ал�	�а	�і�л�г�.

Шевченко в описі тургенєва

Ос�	 як	 малює	 Ше��че�ка	 ��	 �ста��і	 р�к�	 ж�ття	 р�сійс�к�й	
��с�ме���к	 І.	Т�рге�є��:	 ш�р�к��леч�й,	 �р�са�к���ат�й,	 кре-
мез��й,	 це	 б���	 к�зак	 зі	 слі�ам�	 с�л�атс�к��	 м�штр�.	 Г�л���а	
��	 ���г�	 б�ла	 г�стр���ерха,	 майже	 з���сім	 л�са,	 ч�л�	 ���с�ке,	
зм�ршк���ате,	 �чі	 �е��ел�кі,	 сірі,	 �іс	 ш�р�к�й,	 г�б�	 ��кр�ті	
ш�р�к�м�	 г�ст�м�	 ���сам�.	 П�гля�	 б���	 з�ебіл�ш�г�	 с����р�й,	
�е����ірл����й,	 і���і	 с��іт���ся	 �іж��ю	 ласк�ю	 раз�м	 з	 гар��ю,	
��бр�ю	 �смішк�ю.	 П�стат�	 —	 ��айл���ата.	 Р�х�	 с��кій�і.	Х�-
�а	 ����аж�а.	 Г�л�с	 тр�х�	 хр��к�й.	 Вз�мк�	 ��яга��с�	 �	 ���с�к�	
см�шк����	ша�к�	й	к�ж�х.
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коли ж буде?
В	�е�ілю	1��	лют�г�	1861	р�к�	за	стар�м	ст�лем	��	��ажк�	х���-

р�г�	 Т.	Ше��че�ка	 зайш���	 й�г�	 з�ай�м�й	 і�же�ер	Ф.	Чер�е�к�.	
Вся	 Р�сія	 с���і��алася,	 щ�	 ��	 т�й	 �е��	 б��е	 �г�л�ше��	 ма�іфест	
�р�	скас���а��я	крі�ацт��а.	Ше��че�к�	�чік���а��	ціє�	���і�	�с�бл����	
�а�р�же��.	Як	тіл�к�	Чер�е�к�	зайш���	��	��ета,	т�й	заміст�	з���-
чай��г�	�р���іта��я	за��та��:

—	 Щ�?	Є?	Є	���ля?	Є	ма�іфест?	—	і,	гля����ш�	�	��ічі	Чер�е�к�-
��і,	 зітх����	 ��ажк�	й	м������:	—	Так	�ема?	Нема?	К�л�	ж	 б��е?	—	
т��і	зат�л���	�бл�ччя	р�кам�	і,	���а��ш�	�а	ліжк�,	за�лака��.

Чер�е�к�	 ��ча��	 зас��к�ю��ат�	 й�г�:	 є	 �е���а	 з��істка,	 щ�	 цар	
�	т�й	 �е��	 так�	 �і���са��	 ма�іфеста,	 але	 �г�л�ш���ат�	 й�г�	 ��	
��ст�	заб�р�����,	щ�б	�ар��	з�стрі��	с���ю	���лю	�е	��	ш��ках,	а	��	
церк��ах.

Тарас	 гірк�	 ��сміх����ся	 і	 ��і���ст���	 з	 ц��г�	 �р������	 кр�те	
	слі��це.

Урок № 37

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�.	 Ра��я	 т���рчіст�.	 Перші	 ��е-
т�ч�і	т���р�	бала���г�	та	елегій��г�	жа�рі��.

Мета: ����м�гт�	�ч�ям	�с��і��м�т�	і�ей��-х���ж�і	та	
жа�р���і	�с�бл����сті	ра��іх	т���рі��	Т.	Ше��че�ка;	
р�з�����ат�	�а���чк�	���раз��г�	ч�та��я,	а�аліз�	
лір�ч��х	 та	 лір�-е�іч��х	 т���рі��,	 ���сл���ле��я	
��лас��х	 с��же��	 із	 �р������	 �р�ч�та��г�;	 ���-
х������ат�	 ��ч�ття	 ��ша��	 ��	 ге�іал����	 с�а�-
щ���	��ета,	г�р��сті	за	���г�,	�атрі�т�зм�.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка	 �ері���	 ра�����	 т���р-
ч�сті,	збірк�	��езій	Т.	Г.	Ше��че�ка,	ілюстраці�	
��	��х.

Теорія літератури: елегія,	 лір�ка,	 лір�-е�іч�і	жа�р�,	 бала�а,	 х�-
��ж�і	�браз�,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

«Ві�	б���	с���м	м�ж�ка	і	ста��	���л��арем	��	царст��і	��ха,—	��-
са��	 �р�	 Тараса	 Гр�г�р����ча	Ше��че�ка	 І��а�	 Фра�к�.—	 Ві�	 б���	
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крі�ак�м	 і	 ста��	 ��елет�ем	 �	 царст��і	 лю�с�к��	 к�л�т�р�…	 Д�ля	
�ереслі����ала	й�г�	��	ж�тті,	скіл�к�	л�ш	м�гла,	та	����а	�е	з�міла	
�ерет���р�т�	з�л�та	й�г�	��ші	�	рж�…	Найкращ�й	і	�айці��іш�й	
скарб	��ля	�ала	й�м�	л�ше	��	смерті	—	�е��м�р�щ�	с�л�	і	��сер�з-
к��ітаюч�	 ра�іст�,	 як�	 ��	 міл�й��і��	 лю�с�к�х	 сер�ец�	 ��се	 �а�����	
зб��ж���ат�м�т�	й�г�	т���р�».

Т���рчіст�	 Ше��че�ка	 —	 як	 ��іс�	 �е�ерер����сті	 іст�р�ч��г�	
час�,	 а�же	 ����а	 ����ібрала	 ��	 себе	 ��сі	 ��сяг�е��я	 ���ере���кі��,	
��ч��аюч�	 ��і�	 біблій��х	 �р�р�кі��	 ��	 Г.	Ск����р���,	 І.	К�т-
ляре��с�к�г�,	 Г.	К��ітк�-Ос����’я�е�ка,	 М.	Г�г�ля,	 ��еті��-р�ма�-
т�кі��.	Яка	і�ей��-естет�ч�а	ці��іст�	�ерш�х	т���рі��	Ше��че�ка?	
Це	��ра	�ч�і��ст��а,	ч�	��раз�	зріліст�	—	з’яс�єм�	�а	с��г���іш-
���м�	�р�ці.

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	 �а��са�і	 з	 ����г�	 б�к�	 �ата,	 з	 і�ш�г�	—	 ���ія.	
Змагают�ся	 тр�	�ч�і	—	�ре�ста����к�	ря��,	 гр���	аб�	 за	 бажа�-
�ям.)

1814	р.—	 рік	�ар��же��я	Ше��че�ка
1838	р.—	 ���к��	із	крі�ацт��а
1840	р.—	 ���хі�	«К�бзаря»
1843	р.—	 �ерша	���з�ка	��	Укра���
1845	р.— закі�че��я	 Ака�емі�	 х���жест��,	 �р�га	 ����р�ж	

��	Укра���
1847	р.—	 арешт	Ше��че�ка,	засла��я
1857	р.—	 кі�ец�	засла��я
1861	р.—	 рік	смерті	К�бзаря

2. Запитання до учнів.

—	 Наз��іт�	�різ���ща	лю�ей,	які	 с�р�ял�	���к�����і	Ше��че�ка	
з	�е���лі.	Щ�	���	з�аєте	�р�	міф,	як�й	г����р�т�,	�іб�т�	Ше��че�ка	
���к��ле��	 з	 крі�ацт��а	 л�ше	 за���як�	царс�кій	 сім’�?	 (Нас�ра���і	
�еякі	 чле��	 царс�к��	 р�����,	 �е	 з�аюч�	 мет�	 ц��г�	 зах���,	
брал�	 �част�	 �	 л�тере�,	 ��	 якій	 р�зігр���а��ся	 �а��са��й	 Карл�м	
Брюлл����м	��ртрет	В.	Ж�к���с�к�г�	—	��і��м�г�	р�сійс�к�г�	��е-
та	й	���х���ателя	царе���ча.)
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іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
Літерат�р�а	с�а�щ��а	Ше��че�ка	—	це	збірка	«К�бзар»,	��	��-

��істей,	 �’єса	 «Назар	 Ст���ля»,	 щ��е���к	 та	 л�ст�.	 Ос�����і	 м�-
т����	ра�����	т���рч�сті	��ета	—	с�рітст���	 і	 с�ціал��а	�ері���іст�;	
трагіч�а	 ��ля	 жі�к�-��кр�тк�	 й	 р�збеще�іст�	 �а�і��;	 гер��ч�е	
м���ле	 Укра���;	 р�л�	 ��ета	 і	 ��езі�	 ��	 с�с�іл���м�	 ж�тті.	 І	це	
зр�з�міл�:	Ше��че�к�	 с�м���а��	 за	 рі���м	 краєм,	 �	 як�м�	 �е	 б���	
майже	 �есят�	 р�кі��,	 зга����а��	 чарі���і	 �кра��с�кі	 казк�,	 леге���	
й	�ереказ�,	 ч������	 �р�р���,	 р�з����і�і	 �і�а	 І��а�а	 �р�	 к�закі��	 та	
гай�амакі��;	 �ам’ята��	 і	 �р�	 с���ю	 с�рітс�к�	 ��лю,	 �р�	 �а�с�к�	
�ес�ра��е�л���іст�	 та	ж�рст�кіст�.	 І,	 з���чай��	ж,	 р�з��м���а��	�а�	
т�м,	а	к�м�	й	�ля	ч�г�	��тріб�і	й�г�	��ірші,	ч�	з�ат�і	�����	щ�с�	
змі��т�	��	ж�тті	���е���ле��г�	лю��.

У	 ра��іх	 т���рах	Ше��че�к�	 �ере��аж��	 сх�ля��ся	 ��	 р�ма�т�-
к�,	х�ча	��с�т�	міц��ю	б�ла	й	реаліст�ч�а	�с����а.	П�ета	��аб�т�	
�ез���чай�е,	яскра��е,	�а��іт�	таєм��че,	фа�таст�ч�е;	�	ст�лі	м����	
��і�ч���аєт�ся	 �і��есе�іст�,	 �еяка	 р�зч�ле�іст�,	 се�т�ме�тал�-
�іст�;	��і�	зах��люєт�ся	іст�р�ч��м	м���л�м,	а	це	якраз	і	є	�с����-
��м�	р�сам�	р�ма�т�зм�.

2. Виразне читання вірша т. Шевченка «до основ’яненка».

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного, 
евристична бесіда.
—	 Як�м	�астр�єм	�а�����е�а	��езія?	 (С�м�	 за	 сла����м	к�за-

ц�к�м	м���л�м.)
—	 Як�	�а�ію	���сл���лює	��ет?	(Щ�	сла��а	����ер�ет�ся,	��і�р�-

��т�ся	Укра��а.)
—	 Яке	 �р�т�ста��ле��я	 ��ж���аєт�ся	 �	 т���рі	 і	 з	 як�ю	 мет�ю?	

(«Чер����і	 ж��а��»	—	 «�бі�ра�а»	 с�р�та;	 щ�б	 ��казат�	 м���ле	
й	те�еріш�ій	ста�	�кра��с�к�г�	�ар���.)

—	 Як�м	 ч���м	 �с�����а	 ��мка	 ��езі�	 ст�с�єт�ся	 Г.	К��ітк�-
Ос����’я�е�ка,	 к�тр�м�	 ����а	 �р�с��яче�а?	 (Ше��че�к�	 закл�кає	
�атріарха	 літерат�р�,	 ��	 сл���а	 як�г�	 �р�сл�хаєт�ся,	 ��сат�	 �а	
зл�б��е��і	 тем�,	 ��каз���ат�	 �ля	 �р�кла��	 б�р�т�б�	 к�закі��	 за	
с���ю	с���б���.)

—	 Які	ря�к�	з	��езі�	стал�,	�а	��аш�	��мк�,	кр�лат�м�?

(Наша	��ма,	�аша	�іс�я	
Не	��мре,	�е	заг��е…	
От	�е,	лю�е,	�аша	сла��а,	
Сла��а	Укра���!)
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4. Виразне читання поезії «На вічну пам’ять котляревському».

5. Словникова робота, обмін враженнями про твір, евристична 
бесіда.

—	 З��ер�іт�	 ���аг�	 �а	 рік	 �а��са��я	 т���р�	 —	 1838-й.	 Пр�	
щ�	 це	 с��і�ч�т�?	 (Ше��че�к�	 ��і�г�к����ся	 �а	 смерт�	 ��ел�к�г�	
��с�ме���ка,	як�й	р�з��ча��	�����й	ета�	�	р�з���тк�	�кра��с�к��	
літерат�р�.)

—	 Ч�м	�ез���ч�а	к�м��з�ція	т���р�?	(Вірш	скла�аєт�ся	з	����х	
част��,	щ�	м�ж�а	р�згля�ат�	як	х���ж�ій,	�с�х�л�гіч��й	�ара-
лелізм.)

—	 У	 як�х	 ря�ках	Ше��че�к�	 ���сл���лює	 зах��ле��я	 ��ет�м,	
���з�ає	 й�г�	 с����м	 �ч�телем,	 �і�креслює	 з�аче��я	 т���рч�сті	 �ля	
�ар���?

(Б��еш,	бат�к�,	�а����ат�	
П�к�	ж����т�	лю��,	
П�к�	с��це	з	�еба	сяє,	
Тебе	�е	заб���т�!)

6. Словникова робота.

П�езією,	з	як�ю	м�	��з�ай�м�м�ся,	��і���сят�	��	жа�р�	елегі�.
Елегія	—	лір�ч��й	��ірш,	�ерей�ят�й	�астр�єм	с�м�.
(Уч�і	р�блят�	за��с	��	літерат�р�з�а��ч�г�	сл�����чка.)

7. Виразне читання поезії «думка» («Нащо мені чорні брови…»).

8. обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда.

—	 Ві�	іме�і	к�г�	��е�ет�ся	р�з����і��	�р�	��ч�ття?	(Зра�же���	
�і��ч���.)

—	 Щ�	�ага��є	��ірш	за	ф�рм�ю	та	зміст�м?	(Нар����	�іс�ю.)
—	 Які	�ай���раз�іші	х���ж�і	зас�б�	���к�р�ста��	��	цій	��езі�?	

За��шіт�	 �х.	 (П�стій�і	 е�ітет�	 (ч�р�і	 бр����,	карі	 �чі);	метаф�р�	
(серце	 ��’я�е,	 ����т�	 с��іт�м);	 ��рі���я��я	 (як	 �ташка	 без	 ���лі);	
р�т�р�ч�і	��та��я	(Нащ�	ж	ме�і	краса	м�я,	к�л�	�ема	��лі?);	а�-
т�теза	(с����	—	ч�жі�);	з��ерта��я	(серце),	зме�ше��-�естл���і	сл���а	
(б�й�есе��кі)	т�щ�.)

9. Слово вчителя.

У	 с��м�м�	 класі	 ���	 ��же	 з�ай�м�л�ся	 з	 ���яттям	 «бала�а»,	
з	т���р�м	ц��г�	жа�р�	Ше��че�ка	—	«Т���ля».

Зга�айм�,	щ�	балада	—	лір�-е�іч��й	т��ір	з	�рамат�ч��	�а�р�-
же��м	сюжет�м,	част�	�а	ф�л�кл�р�ій	�с����і.
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10. Прослуховування аудіозапису.

—	 Пр�сл�хайте	 �іс�ю	«Ре��е	 та	 ст�г�е	Д�і�р	ш�р�к�й…»	В�	
��,	 �а�е����,	 ч�л�,	 ��	 з�ают�	 ��	 �с��м�	 с��іті.	Це	 �р����к	 з	 бала��	
Т.	Ше��че�ка	«Пр�ч���а».

11. Виразне читання балади «Причинна».

12. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

13. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

В�з�ачте	�с������	��мк�	т���р�.

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Жал�	за	зг�бле��м	ж�ттям	і	к�ха��ям;
—	 тр����га	за	жі��ч�	��лю;
—	 �с�і�����а��я	с�л�	к�ха��я.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

Ві�га�айте	сл����,	яке	�з�ачає	х���ж�ій	засіб	—	�ерет���ре��я.	
Цей	засіб	�ж�т�й	Ше��че�к�м	�	бала�і	«Т���ля».

М а

(Відповідь:	метам�рф�за.)

Vі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Найбіл�ше	з	��езі�	Ше��че�ка	ме�і	за�ам’ятал�ся…»
«Ме�е	��раз�л�…»
«Ра��я	т���рчіст�	Ше��че�ка,	�а	м�ю	��мк�,…»

VIі. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	 ���раз��	 ч�тат�,	 а�аліз���ат�	��езі�	Ше��че�ка,	 са-
м�стій��	�р�ч�тат�	бала��	«Лілея»,	��міт�	к�ме�т���ат�	��	і�ей��-
х���ж�ій	зміст;	�і�г�т���ат�	����і��мле��я.
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Урок № 38

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�.	П�ема	«Гай�амак�».
Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 зміст,	 і�ей��-

х���ж�і	 �с�бл����сті	 та	 з�аче��я	 т���р�;	 р�з-
�����ат�	 �а���чк�	 ���бірк����г�	 ч�та��я,	 а�аліз�	
��ем�,	���сл���ле��я	��лас���	��мк�	щ���	��р�-
ше��х	 а��т�р�м	 �р�блем;	 ���х������ат�	 ��ч�ття	
с�ціал����	 с�ра��е�л����сті,	 т�лера�т��сті,	 ��-
��аг�	��	загал���лю�с�к�х	ці���стей.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 ��ем�,	
ілюстраці�	��	т���р�.

Теорія літератури: ��ема,	 сюжет,	 й�г�	 елеме�т�,	 к�м��з�ція,	
х���ж�і	�браз�,	х���ж�і	зас�б�,	 іст�р�ч�а	�с-
����а.

Хід уроку

 I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
О��і	 �х	 �аз���ал�	 кр���а���м�	 зл�ч��цям�,	 ж�рст�к�м�	 р�з-

бій��кам�,	 і�ші	—	 �ар����м�	 �б�р��цям�.	 Зга�а��ш�	 р�з����і�і	
�і�а	 І��а�а,	 �����ч���ш�	р�к���с�,	 архі���і	матеріал�,	Т.	Ше��че�к�	
���ерше	 ��	 х���ж�ій	 літерат�рі	 �����і��	 гай�амакі��,	 �час��кі��	 се-
ля�с�к�-к�зац�к��	��ій��	�р�т�	��л�с�к��	шляхт�,	як	м�ж�іх	ге-
р����,	гі���х	����аг�.	Т��ір,	���йш���ш�	�крем�ю	к��жк�ю	через	рік	
�ісля	«К�бзаря»,	���кл�ка��	ціл�	зл����	��і�г�кі��	—	як	сх��ал���х,	
так	 і	 кр�т�ч��х.	 С��еречк�	 щ���	Ше��че�к����х	 «Гай�амакі��»	
тр���ают�	між	літерат�р�з�а��цям�	й	�����і.	А	м�	�а	�р�ці	с�р�-
б�єм�	 скласт�	 ��лас��	 ��мк�	�р�	цю	�айбіл�ш�	 з	 ��ем	Вел�к�г�	
К�бзаря.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. робота в групах чи за варіантами.
1)	 На	 �с����і	 �����че��х	 т���рі��	Ше��че�ка	 ����е�іт�,	 щ�	 ��ет,	

�і�тр�м���а��	��іс�	�е�ерер����сті	 іст�р�ч��г�	час�	(з��ерта��-
ся	��	с����х	літерат�р��х	���ере���кі��).

�)	 На	�с����і	�����че��х	т���рі��	����е�іт�,	щ�	��	ра��ій	т���рч�сті	
Ше��че�к�	���ст��ає	як	р�ма�т�к.
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2. Завдання учням.

Перекажіт�	зміст	бала��	«Лілея»,	���з�ачте	�с������й	х���ж-
�ій	�р�й�м,	���к�р�ста��й	а��т�р�м.	(Метам�рф�за.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.

В	�с�����	��ем�	«Гай�амак�»	лягл�	цілк�м	реал��і	 іст�р�ч-
�і	 ���і�.	 Гай�амац�к�й	 р�х	 р�зг�р����ся	 ��	 Укра��і	 �	 XVIII	ст.	
Най���щ�м	 �р�я���м	 й�г�	 б�л�	 ����ста��я	 1768	р�к�,	 ��і��ме	 �і�	
�аз���ю	«К�лі���щ��а».	Це	 б�ла	 б�р�т�ба	�р�т�	 с�ціал���г�,	 �а-
ці��ал���г�	 і	 релігій��г�	 г�іт�	 �а	 Пра���береж�ій	 Укра��і,	 �е	
��	 т�й	 час	 �а����ала	 ��л�с�ка	шляхта.	У	 лют�м�	 1768-г�	 ��	місті	
Барі	 �а	 Ві���чч��і	 б�ла	 ст���ре�а	 Барс�ка	 к��фе�ерація	—	
��ійс�к����-��літ�ч�е	 �б’є��а��я	 збі��іл�х	 ��л�с�к�х	 �а��чі��.	
Заг���	 к��фе�ерат�рі��	 р�з�ра��лял�ся	 з	 �кра��с�к�м	 �аселе�-
�ям	 Пра���бережжя,	 граб���ал�	 й�г�,	 р�й����ал�	 �ра���сла���і	
церк���	й	�ереслі����ал�	с��яще���кі��.	Т�м�	�е��і����р�т��ю	б�ла	
кр���а��а	б�р�т�ба.	На	ч�лі	����ста�с�к�х	заг��і��	гай�амакі��	ста��	
Макс�м	 Заліз�як,	 ��тім	 ��	 ��х	 �р�є��а��ся	 с�т��к	 �а���ір��х	
к�закі��	 І��а�	Г��та.

2. Повідомлення учнів про ватажків повстання Залізняка й Гонту.

(Д���.	Д��ат�к	��	�р�к�	№	38.)

3. Виразне читання фрагментів поеми «Гайдамаки».

(Уч�і	 ���раз��	 ч�тают�	 Пере�м����,	 Вст��	—	 «І�тр���кцію»,	
р�з�іл�	«Галай�а»,	«К��фе�ерат�»,	«Т�тар»,	«Треті	�і���і»,	«Чер-
�����й	бе�кет»,	«Г��та	��	Ума�і».)

4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного, 
евристична бесіда.

—	 Щ�	��ам	�айбіл�ше	за�ам’ятал�ся,	щ�	��раз�л�?	Ч�м�?
—	 Як	 ��б�����а�а	 ��ема,	 які	 сюжет�і	 лі�і�	 ��	 �ій	 �ере�літа-

ют�ся?
—	 Як�м�	м�т���ам�	��і�з�ачаєт�ся	�р�л�г?

5. інтерактивна вправа «Займи позицію».

—	 Д�	як��	гр���	літерат�р��х	кр�т�кі��,	ч�тачі��	���	б	��і��есл�	
себе:	��	т�х,	хт�	��і�г�к����ся	�р�	��ем�	сх��ал���	ч�	кр�т�ч��?

Так	 І	так	і	�і	 �і
—	 С���ю	��з�цію	�бґр��т�йте.
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

П�є��айте	 х���ж�і	 зас�б�,	 ��ж�ті	 ��	 ��емі	 «Гай�амак�»,	 з	 �х	
���з�аче��ям.

Те�л�й	к�ж�х,	тіл�к�	шк��а	—	�е	�а	ме�е	ш�т�й з��ерта��я

р�з�м�і	лю��	—	��ре�� с����ім�

ре���т�,	ст�г��т�;	р�зм���ляют�,	р�зказ�ют� і���ерсія

Д�і�р�	�а	�ас	р�зсер����ся;	�лаче	Укра��а ір��ія

л�стя	��ж���кле,	з�рі	чер����і,	�ай�ет�ся	��ша а�т�теза

с���	м��,	гай�амак�;	�рл�	м��! �р�казка,	
�р�слі��’я

С��це	�а��іт�	г��ят�:
«Не	��і�тіля,—	каже,—	сх���т�,
та	�е	так	і	с��іт�т�;
�так,—	каже,—	б�л�	б	треба…»

метаф�ра

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Ме�і	з�аєт�ся,	щ�	а��т�р	��ем�	«Гай�амак�»	���я�����	себе	лю-
����ю…»

«П���ста��я,	кр�����р�л�ття,	�а	м�ю	��мк�,	це	за��ж��…»
«Лю���а	�е	м�же	іс����ат�,	к�л�…»

VII. доМашнє завдання

Д�ч�тат�	 ��ем�	 «Гай�амак�»,	 ��міт�	 а�аліз���ат�	 ��;	 ��рацю-
��ат�	 статтю	 �і�р�ч��ка;	 �����ч�т�	 �а�ам’ят�	 �р����к	 (за	 ���б�р�м	
�ч�теля).

додаток до уроку № 38

Залізняк і Гонта
В	�я��ле��і	багат��х	гай�амачч��а	ас�ціюєт�ся	тіл�к�	з	іме�а-

м�	Заліз�яка	й	Г��т�	—	кері����кі��	����стал�г�	лю��	л�ше	����г�	
з	�ері��і��	б�р�т�б�,	щ�	����ійш���	��	іст�рію	�і�	�аз���ю	К�лі���щ���.	
Але	 сам	 гай�амац�к�й	р�х	��ч��аєт�ся	�абагат�	 ра�іше.	Перші	
зга�к�	 �р�	 гай�амакі��	 маєм�	ще	 1717	р�к�.	Щ���ес��	 ��	 �кра��-
с�к�х	 сте�ах	 з’я��лял�ся	 �х�і	 заг���	 і	 с�алах���ал�	шляхетс�кі	
маєтк�.	 Гай�амакам�	 б�л�	 з�ебіл�ш�г�	 селя��,	 ����е�е�і	 ��	 ��і�-
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чаю	�т�скам�	��л�с�к�х	маг�аті��.	Але	�а	ч�лі	заг��і��,	як	�ра���-
л�,	ст�ял�	за��р�жці.

Перше	 ��ел�ке	 гай�амац�ке	 ����ста��я	 ���б�х��л�	 1734	р�к�	
й	�х���л�	 К����щ���,	 Брацла��щ���,	 П��ілля.	 Ві��мі	 іме�а	
т��іш�іх	й�г�	��атажкі��:	Верла�,	П�саре�к�,	Ме���і��,	М�т�р��й,	
Темк�,	 Гр���а,	 М�скал�.	 П�л�с�ка	 шляхта	 й	 царс�кі	 ��ійс�ка	
с�іл���м�	з�с�ллям�	�р���ш�л�	����ста��я.	Але	��же	�аст����-
г�	 р�к�	Пра���бережжям	�р�к�т�лася	 ����а	 ��т�ж�а	 х���ля	 гай-
�амацт��а.	В��а	зг���м	��сягла	й	Лі���бережжя,	Сл�б�жа�щ���.	
П���сю���	з’я��лял�ся	�е��л����мі	заг���,	які	���х�рам�	�алітал�	
�а	шляхетс�кі	 ���л��і��я	 й	 �еща���	 р�з�ра��лял�ся	 з	 кр������-
кам�	селя�.

У	шіст�есяті	р�к�	�с�бл����	��с�люют�ся	�аці��ал���-релігій-
�і	 �т�ск�	 �кра��с�к�г�	 лю��,	 й�е	 �ас�л��е	 �а��ерта��я	 й�г�	
��	��ію.	 У	Ше��че�к����х	 «Гай�амаках»	 змал����а��	 страш��	 кар-
т���	р�з�ра���	�а�	селя����м	із	Млі���а	Да��л�м	К�ш�ірем,	як�й	
�ізащ�	�е	х�ті��	 зрект�ся	 с���є�	 ��ір�.	Шляхт�чі	 �бл�л�	й�г�	 см�-
л�ю	 й	 �і��ал�л�.	 А	 �алі	 селя������і	 ��і�р�бал�	 г�л����	 й	 �астр�-
м�л�	 ��	 �а	 �алю.	 Ос�	 такі	 мет���	 �аса�ж���а��я	 ��і�	 �а	Укра��і	
і	с�р�ч���л�	К�лі���щ���.

Отже,	 Макс�м	 Заліз�як	 зб�рає	 ��	 Х�л����м�	 Яр�	 ��бл�з�	
М�тр����с�к�г�	м��аст�ря	��сіх,	хт�	зі	збр�єю	��	р�ках	���ст���т�	
�р�т�	 �е�а���с���	 шляхт�.	 Заліз�як	 р���м	 із	 ц�х	же	 кра���.	Ще	
��	��тячі	літа	��і�	л�ш���ся	с�р�т�ю;	й�г�,	як	і	��сіх	�ітей,	щ�	���-
��л�ся	��	так�м�	ста�����щі,	чекал�	���е��іря��я	��	�аймах	 і	 з��-
ща��я	��л�с�к�х	�а�і��.	Але	Макс�м	�же	т��і	�бра��	і�ш�	��лю	—	
���а��ся	�а	За��р�жжя.	Дехт�	з	 іст�р�кі��	ст��ер�ж�є,	щ�	там	��і�	
�а��іт�	ста��	��лк�����к�м.	У	��сяк�м�	разі	��і��м�,	щ�	Заліз�як	ма��	
с�ра��ж�і	 �рга�ізат�рс�кі	 з�іб��сті	 й	 ���є���й	 тала�т.	П���ста�ці	
�а��іт�	�р�г�л�с�л�	й�г�	гет�ма��м.

Перші	 б��	 з	 ���р�г�м,	 �ерші	 �ерем�г�.	 Заліз�як���е	 ��ійс�к�	
ш����к�	 зр�стає.	В	 р�ках	 ����ста�ці��	 ���е	 за	 ����м	 ����яют�ся	
міста	і	села.	Укра��а	стре�е��лася,	�р�б���лася	��	б�р�т�б�.

Шляхта	��к��ає	с����	маєтк�	�а	Укра��і	й	�тікає	аж	��	П�л�щі	
та	�а	Лі���бережжя.	Ч�	�е	є����й	без�еч��й	�ля	�е�	�стрі��	сере�	
р�зб�рха��г�	гай�амац�к�г�	м�ря	—	міст�	Ума��,	щ�	б�л�	�а	т�й	
час	міц��	�крі�ле��ю	ф�ртецею	к����с�к�г�	���є�����	П�т�ц�к�г�.	
За	��	м�рам�	шляхта	�е	б�ялася	����ста�ці��.

Заліз�як	����і��	��ійс�к�	�а	Ума��.	Наз�стріч	й�м�	П�т�ц�к�й	
���с�лає	 ��бір�і	 част���	 к�зацт��а,	 щ�	 �ереб���ає	 �а	 сл�жбі	
�	 шляхт�.	 Оч�лює	 �х	 с�т��к	 І��а�	 Г��та,	 ���х��ец�	 із	 т�теш-
�іх	 селя�.	 Д�	 речі,	 Г��та	 ста��	 �с�б�ю,	 �с��а��ю	 м�л�стям�	
П�т�ц�к�г�.	 Маг�ат	 ���ар���а��	 й�м�	 ����є	 сіл,	 акт�����	 сх�ля��	
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старш�г�	с�т��ка	�ерейт�	��	кат�л�цт���	 і	��же,	з�а��ал�ся	шлях-
т�ч�,	 �ерек��а��	—	 за��тра	 ла���	 кат�л�кі��	 �������ят�ся	 ��блес-
��м	 л�царем.	Але	 �����а	 лю���а	 цей	 Г��та	—	 ���б���ш�с�	 �	�а-
��,	 �е	 тіл�к�	�іяк	�е	 �р�ймає	 �х����	 ��ір�,	 а	 �а��іт�	 �������т�ся	
з�х��ал�.

Нес���і��а��	�ля	П�т�ц�к�г�	б���є	�а	��лас�і	к�шт�	��	рі���м�	
селі	церк���	с��ят��	Параске���,	х�ч	шляхт�чі	с���і��ал�ся	к�ст��-
л�.	Ще	 зберегл�ся	 с��і�че��я	 ��лякі��,	 які	 ��бре	 з�ал�	 старш�г�	
с�т��ка,	 щ�	 ��і�	 б���	 ��с�т�	 �с��іче��ю	 лю����ю,	 ��бре	 ���л��і��	
��л�с�к�ю	м����ю.

Г��та	 �е	 ��ст�����	 �	 бій	 із	 Заліз�як�м.	 Ві�	 �р���і��	 �	 табір	
��атажка	 гай�амакі��	 ч�т�р�	 с�т�і	 ��і�бір��х	 к�закі��.	Шляхт�чі	
безмеж��	 �������ал�ся	 тій	 ������і,	 �аз���ал�	 старш�г�	 с�т��ка	
безс���іс��м	 зра���к�м.	 В���	 з���сім	 �е	 ��рах������ал�	 т�г�,	 щ�	
Г��та	 б���	 с�ра���і	 с��і��м�м	 �кра��цем	 і	 ��бре	 з�а��:	 й�г�	 міс-
це	—	 з	 �ар���м,	 а	 �е	 з	 г��б�телям�.	 Об’є��а�і	 с�л�	 Заліз�яка	
й	 Г��т�	 ��зял�	Ума��	 ��	 �бл�г�.	А	 ��же	 за	 кіл�ка	 ��і��	 ����ста�ці	
��ст���л�	 ��	 міста.	 З��істка	 �р�	 це	 �р�л��ала	 ��	 ��сій	 Укра��і.	
Х���лі	гай�амац�к�г�	р�х�	���р�т�л	�абл�з�л�ся	аж	��	к�р���і��	
П�л�щі.	Шляхта	 ��бре	 р�з�міла,	 щ�	 �р���ш�т�	 таке	 мас���е	
����ста��я	 ��	 �е�	 �е	 ���стач�т�	 с�л,	 і	 з��ер��лася	 ��	 ����м�г�	 ��	
р�сійс�к�г�	 царат�.	 Р�сія	 ��і�ря��ла	 �р�т�	 гай�амакі��	 ��і�бір�і	
��ійс�ка	 �і�	 к�ма�����а��ям	 ге�ерала	 Кречет��к���а.	 Отже,	 �а	
����ста�ці��	 �ішл�	 ���і	 рег�ляр�і	 армі�	 ����х	 �ержа��.	 Д�	 т�г�	 ж	
Кречет��к���	 ���а��ся	 ��	 �і�ст����сті.	О���	 із	 й�г�	 ��лк�����-
кі��	—	 Г�р’є��	—	 зая�����	 �р�	 с��ій	 �ерехі�	 �а	 бік	 гай�амакі��,	 які	
����ір�л�	 ��	 це	 (��	ш�р�к�х	масах	�ар���	ж�ла	 ілюзія,	щ�	Р�сія	
�і�тр�м�є	б�р�т�б�	�р�т�	П�л�щі).

Г�р’є��	 за	 �аказ�м	 Кречет��к���а	 �бма��м	 зах�����	 Заліз�яка	
й	Г��т�	та	ще	кіл�к�х	гай�амац�к�х	��атажкі��.	Без	��х	����ста�ці	
�е	м�гл�	�с�іш��	�р�т�ст�ят�	р�сійс�к�м	 і	��л�с�к�м	��ійс�кам	
і	 заз�а��ал�	��разк�	 за	��разк�ю.	П�чал�ся	мас���і	р�з�ра���	�а�	
гай�амакам�.	 В	Укра��і	ш�к���ал�ся	 ря��	ш�бе��ц�	 і	 �ал�.	На	
��х	 �р���ал�ся	 ж�ття	 ��блес��х	 л�царі��,	 щ�	 ����стал�	 за	 ���лю	
�ар���.	 П�чал�ся	 с���	 �а�	 ��атажкам�.	 Г��та	 м�с���	 ��стат�	
�ере�	��л�с�к�м	тр�б��ал�м.	В�р�к	й�м�,	маб�т�,	�е	має	а�ал�-
гі��	 �	 с��іт���ій	 с�����ій	 �ракт�ці.	Страта	 б��ті����г�	 с�т��ка	 мала	
тр���ат�	 ���а	 т�ж�і.	Перші	 �есят�	 ��і��	 кат	 з��рат�ме	 з	 Г��т�	
�асм�г�	шкір�.	О���а�цят�г�	��я	�х��але��	��і�р�бат�	й�м�	��г�,	
���а�а�цят�г�	—	 р�к�,	 тр��а�цят�г�	—	 ���р��ат�	 серце,	 ч�т�р�а-
�цят�г�	—	��і�тят�	г�л����.	Але	й	це	ще	�е	��се.	Тіл�	��атажка	треба	
��сікт�	�а	шматк�,	щ�б	��тім	�����іс�т�	�а	май�а�ах	ч�т�р�а�ця-
т�	��ел�к�х	міст	Пра���береж���	Укра���.
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Зберегл�ся	 с��і�че��я	 сам�х	шляхт�чі��	 �р�	 ����е�і�к�	 Г��т�	
�і�	 час	 й�г�	 кат���а��я.	Ж����г�	 ст�г���	 �е	 зір��ал�ся	 ��	 ���г�	
з	�ст.	 Ос�	 з�������а�і	 сл���а	 ����г�	 з	 сам�����ці��:	 «Г��та	 ���йш���	
�а	страт�	з	л�цем	с��кій��м	і	��есел�м,	�аче	зб�ра��ся	��	к�ма	�а	
іме����.	 Кат	 з�ер	 з	 ���г�	 см�г�	шкір�,	 кр���	 ч���рк��ла,	 �р�те	
�бл�ччя	 гай�амак�	 �е	 з�р�г��л�ся;	 з�ер	 �����	 �асм�г�	 шкір�,	
і	т��і	Г��та	сказа��:	«От	г����р�л�,	щ�	б��е	б�ляче,	�ас�ра���і	ж	�і	
кр�хт�	�е	б�л�т�!»

Макс�м	 Заліз�як	 ��ста��	 �ере�	 р�сійс�к�м	 тр�б��ал�м,	 щ�	
����іс	так�й	���р�к:	«Ег�,	Желез�яка,	як�	гла����г�	�ар�ш�теля	
��гра��ч��й	 т�ш��ы,	 к�лес���ат�	 �	ж������а	 ��л�ж�т�	 �а	 к�ле-
с�,	 ��	 ��мест�	 т�г�	 �тме�яя	 ���е,	 ��	 �ы�е	 ���требляем�е	 сам�-
�ай��аж�ейш�м	 �рест����к�м	 �аказа��е	 б�т�	 к��т�м	 —	 �ат�	
ст�	 �ят��есят	 ��ар���	 �,	 ��ыреза��	 ем�	 ��з�р�	 �	 ��ста��я	 �а	 лб�	
�	�а	щеках	�каза��ые	 з�ак�,	 с�слат�	 ��	Нерч��ск	 ��	кат�рж��ю	
раб�т�	��еч��».

Заліз�як	б���	ч�л���ік�м	�же	�ем�л���г�	��ік�.	Далек�	��	м���ле	
��і�леті��	т�й	час,	к�л�	��і�,	м�л���й	к�зак	Т�м�ші��с�к�г�	к�ре�я,	
��ч���ся	 ���л��іт�	 шаблею	 та	 р�ш��цею.	 Багат�	 б�т��	 і	 ��ріг	 ���-
�ал�	 �а	 й�г�	 ��лю.	 Б���	 і	 ��шкарем,	 і	 ч�мак�м,	 х�����	 ��р�гам�	
Укра���,	П�л�щі,	М�л�а��і�	 і	Кр�м�.	А	за	рік	��	К�лі���щ���	��-
��ер����ся	��	рі��і	місця	й	�іш���	�	Ме���е�і��с�к�й	м��аст�р	с��ят�г�	
М�к�лая,	��стр�гш�с�	�	че�ці.	Багат�	хт�	 із	 за��р�жці��,	які	�е	
мал�	р����,	за��ерш���ал�	так	с��ій	зем��й	шлях.	Цей	фі�ал	ж�т-
тя	 �бра��	 с�бі	й	Макс�м	Заліз�як.	Але	к�л�	��ч���	 стар�й	к�зак,	
щ�	��	Х�л����м�	Яр�	біля	М�тр����с�к�г�	м��аст�ря	г�рт�ют�ся	
гай�амак�	 �ля	 ріш�ч�г�	 ���ст���	 �р�т�	шляхт�,	 �е	 зміг	 л�ша-
т�ся	 ��	 келі�.	 Ск�����	 ряс�	 й	 �іш���	 т���.	 Те�ер	 й�г�,	 ск���а��г�	
кай�а�ам�,	 ��езл�	 �а	 кат�рг�.	 Заліз�як���і	 ��щаст�л�	 ��	 Охт�рці	
��тект�	з-�і�	��арт�.	Але	зг���м	��і�	б���	��ійма��й	і	��і�к�����й���а-
��й	��	Нерч��с�ка.

Нар��	 �е	 х�ті��	 �р�щат�ся	 зі	 с����м�	 гер�ям�,	 й�г�	 �ам’ят�	
�е	м�гла	 зм�р�т�ся	 з	 �х���ю	смертю.	Макс�м	Заліз�як	та	 І��а�	
Г��та	 ж�л�	 те�ер	 �	 леге��ах	 і	 �ереказах,	 чекаюч�	 сл�ш��г�	
час�,	 щ�б	 з�����	 �і��ят�	 �кра��с�к�	 лю��іст�	 �а	 б�р�т�б�	 за	
���лю.	В	 ����х	 леге��ах	 г����р�л�ся,	щ�	 Заліз�як,	 �еребра��ш�-
ся	 �а	 че�ця	 �ерех����єт�ся	 ��	 М�тр����с�к�м�	 м��аст�рі	 і	 ��же	
з���сім	ск�р�	���й�е	з	й�г�	сті�	��із�ме	��	р�к�	с���ю	к�зац�к�	шаб-
лю.	Ж���	�	�ар����х	�ереказах	і	с��	І��а�а	Г��т�,	як�й	б�цімт�	
��тік	 �а	 В�л�щ���	 й	 зб�раєт�ся	 �езабар�м	 �р�йт�	 ��	 Укра���,	
щ�б	за��ерш�т�	р�з��чате	бат�к�м.

А	 селя�с�ка	 ��ій�а	 �а	 Укра��і	 тр���ала	 ще	 майже	 �есят�к	
літ.	 З�����	 й	 з�����	 з’я��лял�ся	 ����ста�с�кі	 заг���.	 Деякі	 з	 ��х	
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	�аліч���ал�	 ���а�	 т�сяч�	 гай�амакі��.	 І�к�л�	 �����	 �с�іш��	 �р�-
т��іял�	рег�ляр��м	��ійс�кам.	А	�е��ел�кі	��атаг�	����ста�ці��	���а-
��ал�ся	 ��	 такт�к�	 �ес���і��а��х	 �аск�кі��	 �а	 маєтк�	 й	 містечка	
і	����г�	л�шал�ся	�е��л����м�м�	�ля	��л�с�к�х	та	р�сійс�к�х	час-
т��.	І	��се	ж	гай�амац�к�й	р�х	іш���	�а	с�а�	—	з�екр���ле�а	й	���-
с�аже�а	Укра��а	��же	�е	мала	с�л	�ля	так��	��се�ар�����	��ій��.

Зі	 зр�й����а��ям	За��р�з�к��	 Січі	 1775	р�к�	 й	 �р���ше��ям	
гай�амац�к�г�	р�х�	�а	�кра��с�к�	землю	���ст�л�ся	�е�р�гля�-
�і	к�л��іал��і	с�ті�к�.	І	��же	мал�	к�м�	б�л�	�а��	��бач�т�	з�рю	
�а�і�	�а	���лю.

Урок № 39

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�.	П�ема	«Гай�амак�».
Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 �р���і��і	 ��мк�	

��ем�,	 з�аче��я	 к�лект�����х	 та	 і�����і��ал�-
��х	 �бразі��,	 змал����а��х	 �	 т���рі,	 х���ж�ю	
майстер�іст�	 а��т�ра;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 р�-
б�т�	 з	 х���ж�ім	 текст�м,	 характер�ст�к�	 �б-
разі��,	��мі��я	���сл���лю��ат�	та	�бґр��т������ат�	
��лас��	��мк�;	���х������ат�	кр�т�ч�е	м�сле��я,	
�атрі�т�зм	та	і�тер�аці��алізм.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 ��ем�,	
ілюстраці�	 ��	 �е�,	 фрагме�т�	 кі��філ�мі��	
(І.	Ка��алері�зе	 «Зл���а»,	 «К�лі���щ��а»,	 «Пр�-
метей»	та	і�.),	а��і�за��с�	м�з�к�	за	м�т���ам�	
т���р�	(«Г��ак»,	«На	Д�і�рі»	М.	М�с�ргс�к�г�,	
«О�	села	��	села»	О.	Сєр���а,	«С��ят�	��	Ч�г�р�-
�і»,	 «Г�м��іла	 Укра��а»,	 «У	 гаю,	 гаю	 ��ітр�	
�емає»,	«Ой	Д�і�ре»	М.	Л�се�ка)	та	і�.

Теорія літератури: ��ема,	 р�ма�т�зм,	 реалізм,	 к�м��з�ція,	 сю-
жет,	х���ж�і	�браз�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Лю���і	 за��ж��	 ��тріб�і	 рі��а	 земля	 без	 �ас�л�ст��а	 й	 �ар�-

г�,	 ��іра,	 хт�с�	 бл�з�к�й	 ��р�ч.	 У	 с�р�т�	 Ярем�,	 гер�я	 ��ем�	
Ше��че�ка	«Гай�амак�»,	б�л�	л�ше	����	багатст���,	���е	щастя	—	
й�г�	к�ха�а	�і��ч��а	Окса�а.	Але	к�л�	���р�г�	зазіх��л�	й	�а	це,	
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т�	 з	 т�х�г�,	 ��кір��г�,	 �есміл����г�	 сл�ж��ка-����хача	 ��ста��	
��чай��ш��й	к�зак,	�	як�г�	«���р�сл�	кр�ла».	І	��і�кр�л�ся	й�м�	
�чі,	і	ста��	��і�	б�т�ся	за	��ес�	с��ій	�ар��,	за	с���ю	землю	й	��ір�.	Саме	
т�м�,	маб�т�,	���ією	з	�р���і���х	і�ей	і	є	«кр�ла»	�с�б�	�	зл�т�сті	
��	б�р�т�б�	за	щастя	із	б�р�т�б�ю	с���г�	�ар���.	Ч�	�е	���ерше	��	�к-
ра��с�кій	 літерат�рі	 ���ст��ає	 і	 к�лект�����й	 гер�й	—	����стал�й	
�ар��.	Д�маю,	щ�	 �ам	 �е�бхі���	 �ерег�р��т�	 трагіч��	 ст�рі�к�	
іст�рі�,	��-с�час��м�	�ці��т�	м���ле,	а	ще	зр�з�міт�	т�	м�ж�іст�	
і	сміл���іст�,	люб���	��	рі���г�	�ар���,	які	���я�����	Ше��че�к�,	ст���-
рююч�	с����х	«Гай�амакі��».

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. колективна, індивідуальна робота або робота в групах.
(За	���б�р�м	�ч�теля.)
В�з�ачте	���і	сюжет�і	лі�і�	��ем�	«Гай�амак�».

1)	 Іст�р�ч�а	 сюжет�а	 лі�ія	 (Гай�амачч��а,	 ����стал�й	 �а-
р��)

Безч��ст��а	
к��фе�е-
раті��	�а	
�кра��-
с�кій	землі

Збір	гай�а-
макі��	�	Ч�-
г�р��і;	�іс-
�я	к�бзаря

П���ста��я;	
�ар��	і�е	
��	гай�амак�;	
кр���а��і	р�з-
�ра���

Бій	
��	Ума�і;	
Г��та	
страч�є	
с��і��

Пр���-
ше��я	
����ста�-
�я

Екс��з�ція за��’язка р�з���т�к	�і�
к�л�мі-
�ація

р�з��’язка

�)	 Ос�б�стіс�а	сюжет�а	лі�ія	(Ярема	та	Окса�а)

Ярема	сл�ж�т�	
�	ж��а

З�стріч	за-
к�ха��х

Окса��	заб�рают�	
к��фе�ерат�

Екс��з�ція за��’язка к�л�мі�ація

Ярема	й�е	
��	гай�амак�

Ярема	�із�аєт�ся	�р�	
���кра�е��я,	мст�т�-
ся	шляхті

Ярема	рят�є	Окса��,	��і�-
���з�т�	�	м��аст�р,	��р�-
ж�єт�ся

р�з���т�к	�і� р�з���т�к	�і� р�з��’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. Уч�і	характер�з�ют�	�браз	����стал�г�	�ар���,	�і�б�-
рают�	ц�тат�	з	т���р�.

іі група. Уч�і	характер�з�ют�	Ярем�.

2. Презентація роботи в групах.

3. коментар учителя.

і група.	 Має	 з��ер��т�	 ���аг�	 �а	 ��се�ар���іст�	 ����ста��я	
(«Жі�к�	 �а��іт�	 з	 р�гачам�	 �ішл�	 ��	 гай�амак�»),	 �а	 й�г�	 ма-
с���іст�	(�	селах	з�стал�с�	«�іт�	та	с�бак�»),	м�ж�іст�,	сміл���іст�	
гай�амакі��	 (з	к�сам�,	���лам�	�р�т�	�збр�є���	шляхт�),	��ір�іст�	
�р�сязі	 (��ч���к	Г��т�,	Ярема	��раз�	�ісля	��р�же��я	і�е	��	��-
��ста�ці��	і	т.	і�.)

іі група. Має	 з��ер��т�	���аг�	�а	 те,	щ�	 �браз	Ярем�	���а��й	
�	р�з���тк�	—	��і�	зат�рка��г�	����хача	��	�����а,	мес��ка.	Раз�м	
із	 т�м	 ��і�	 зал�шаєт�ся	 �іж��м	 і	 ��ір��м,	 т�рб�тл����м	 к�ха��м	
с���є�	 �і��ч���,	 ��тім	 �р�ж���.	 Гр�ма�с�ке	 ��	 ���м�	 �ере��ажає	
�а�	�с�б�ст�м,	��ч�ття	�б���’язк�,	��ір�іст�	�р�сязі	�а�	��ч�ттям	
к�ха��я.

4. Завдання проблемного характеру.

Пр�га�айте	сце��	страт�	Г��т�ю	с����х	с��і��.	Як	��	м�ж�а	р�-
з�міт�?	У	як�м�	ст�лі	����а	�а��са�а,	ч�м�?

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Сце�а	��же	ж�рстка	і	��ражаюча;
—	 ��с�ме���к	 �	 ��сі	 р�ма�т�зм�	 змал�����є	 гі�ерб�ліз���а��	

��ір�іст�	��атажка	�р�сязі,	і	с���	т�т	—	��с�бле��я	���р�ж��	��ір�,	
майб�т�іх	���р�гі��;

—	 сце�а	�а�з���чай��	трагіч�а,	б�	��	кі�ці	м�	бач�м�	любляч�-
г�	бат�ка,	як�й	тер��т�	лют�	м�к�	��і�	��лас��г�	зл�ч���.

(В	 іст�рі�	 ���іб��й	 факт	 �е	 зафікс���а��й,	 �	 Г��т�	 б���	 ����	
��р�сл�й	с��,	�ра���сла����й.)

5. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

В�з�ачте	г�л�����	��мк�	��ем�,	�і�т��ер�іт�	��	текст�ал���.

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 З��ел�че��я	 ������г�	 гай�амакі��	 �	 б�р�т�бі	 з	 ���р�гам�	
Укра���;

—	 закл�к	��	є��а��я	��сіх	сл���’я�с�к�х	�ар��і��;
—	 закл�к	зга�ат�	м���л�	сла���	к�закі��;
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—	 �т��ер�же��я	�е��і����р�т��сті	б�р�т�б�,	к�л�	�ар��	тер��т�	
��трій��й	г�іт	—	ек���міч��й,	�аці��ал���й	та	релігій��й.

(…А	за	��іщ�,	
За	щ�	лю�е	г���т�?	
Т�г�	ж	бат�ка,	такі	ж	�іт�,—	
Ж�т�	б	та	братат�ся.

� � �
Зга�айте	�ра��е���х	гет�ма�і��…	
Зга�айте	Б�г�а�а…

� � �
Нехай	ж�т�м-�ше��цею,	як	з�л�т�м,	
П�кр�та,	�ер�змеж���а��ю	�ста�ет�ся	
На��ік�	��	м�ря	і	��	м�ря	—	сла��’я�с�ка	земля	
От�	гай�амак�.	На	���лі	Укра���	
Орл�	�алетіл�…	
За	кр���	і	��жар�	
Пекл�м	гай�амак�	ляхам	���а��т�.)

6. Порівняльна робота.
П�рі���яйте	 ���а	 �р���к�	 з	 реце�зій	 �а	 ��ем�	 «Гай�амак�»,	
зр�біт�	���с����к�.

П. Куліш М. Добролюбов

«…эт�	т�ржест���	мяс��-
к���,	а	�рама	Ваша	—	
кр���а��ая	б�й�я,	�т	к�-
т�р�й	���е���ле	
�т��ар�ч���аеш�ся»

«Іст�р�ч�а	��ля	Укра���	�а��іяла	й�м�	ціл�	
��ем�	“Гай�амак�”,	�а�р�ч��	різ��ма�іт��,	
ж����,	с�����е��	с�л�	і	цілк�м	��ір��	�ар����-
м�	характер���і	аб�,	�р��аймі,	характер���і	
мал�р�сійс�к�х	іст�р�ч��х	��м.	П�ет	цілк�м	
�р�ймаєт�ся	�астр�єм	е��х�,	і	тіл�к�	��	лі-
р�ч��х	��і�ст��ах	������	с�час��г�	�����і�ача»

V. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Найкращ�м	ч�тцем,	�а	мій	��гля�,	б���	(б�ла)…»
«Для	ме�е	�����м	б�л�	…»
«Д�маю,	щ�	Ше��че�к�	�ля	с���г�	�ар���…»

VI. доМашнє завдання

Пр�а�аліз���ат�	жа�р���і	 й	 х���ж�і	 �с�бл����сті	 ��ем�	 «Гай-
�амак�»,	 ��рацю��ат�	 ��і�����і��і	 статті	 �і�р�ч��ка;	 �і�г�т���ат�	
����і��мле��я	�р�	Пр�метея.
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Урок № 40

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�.	 Наці��ал��а	 �р�блемат�ка	
�	 т���рч�сті	 ��ета	 �ері���	 «тр��х	 літ».	 П�ема	
«Ка��каз».

Мета: ����м�гт�	�ч�ям	з’яс���ат�	баче��я	Ше��че�к�м	
�аці��ал����	 �р�блемат�к�,	 і�ей��-х���ж�і	
�с�бл����сті	��ем�	«Ка��каз»;	р�з�����ат�	�а���ч-
к�	сам�стій���	р�б�т�	з	�і�р�ч��к�м,	���бірк�-
���г�	ч�та��я,	а�аліз�	лір�-е�іч��х	т���рі��,	���с-
л���ле��я	��лас���	��мк�	з	��р�ше���	�р�блем�;	
���х������ат�	 ��ч�ття	 �аці��ал����	 сам�с��і��-
м�сті,	 с�лі�ар��сті	 з	 �ар��ам�,	 щ�	 б�рют�ся	
за	���з���ле��я	��і�	г�іт�;	ф�рм���ат�	с��іт�гля��і	
�ерек��а��я	 �е�р�й�яття	 �ас�л�ст��а,	 �с���	
загарб��ц�к�х	���є�.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка	 ��і�����і���х	 р�кі��,	 різ�і	
����а��я	 ��ем�,	 ілюстраці�	 ��	 �е�,	 крає�����	
Ка��каз�,	а��і�-,	��і�е�за��с�.

Теорія літератури: ��ема,	�р�блемат�ка,	ір��ія,	і���ект���а.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Нарешті	зб�лася	мрія	��ета.	Ві�	�а	���лі	і	��	Укра��і.	Займаєт�ся	
�любле��ю	с�ра���ю	—	��ше,	малює.	Ос�	як�м	й�г�	з�браз���	���-
�ат��й	 р�сійс�к�й	 ��с�ме���к	 І��а�	 Т�рге�є��:	 «Ш�р�к��леч�й,	
кремез��й	Ше��че�к�	 я��ля��	 с�ціл���	 ��стат�	 к�зака...	 П�ч�ття	
гі���сті	 �	Ше��че�ка	 ��же	 с�л��е...	 без	 ���г�,	 без	 ��ір�	 ��	 с���є	
��кл�ка��я	 ��і�	 �ем���че	 заг�����	 б�.	 Взагалі	 б�ла	 т�	 �ат�ра	
�р�страс�а,	ш�р�ка,	з��ше�а,	але	�е	злама�а	��лею...	��ет	і	�ат-
рі�т».	Але	ч�м	біл�ше	�р�гля�а��ся	Ше��че�к�	��	 іс��юч�г�	ла��	
��	й�г�	рі���м�	кра�,	т�м	біл�ше	��і�	��трача��	�а�ію	�а	��бр�х,	�с��і-
че��х	�а�і��.	Ста��	�р�зрі��ат�	і,	заміст�	�лач�	�бра��	с���єю	збр�єю	
г�стр�й	сат�р�ч��й	сміх.

І	зас�хл�	м��	сл��з�,	
Сл��з�	м�л��і�.	
І	те�ер	я	р�зб�теє	
Серце	я��м	г�ю,	
І	�е	�лач�,	й	�е	с�і��аю,	
А	���ю	с����ю.
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Так	��ет	�	��ірші	«Тр�	літа»,	щ�	�а��	�аз���	ц��м�	�ері���	т���р-
ч�сті,	��ше	�р�	 змі��	с���г�	 с��іт�гля��.	Г�стр�м	сат�р�ч��м	�е-
р�м	Ше��че�к�	картає	��літ�к�	царс�к�г�	�ря��	�е	л�ше	ст�с�����	
Укра���,	а	й	щ���	 і�ш�х	кра��	Р�сійс�к��	 ім�ері�.	 І	 с��г���і	м�	
��з�ай�м�м�ся	 з	 й�г�	 ��ем�ю	 «Ка��каз»,	 �р�с��яче��ю	 цій	 �р�-
блемі,	 �ці��м�	 ш�р�т�	 м�сле��я	 ��с�ме���ка	 і	 гл�б���	 й�г�	
гр�ма�я�с�к��	м�ж��сті.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Виконання учнями клоуз-тестів.
1)	 Жа�р	т���р�	«Гай�амак�»	—…
�)	 «Гай�амак�»	мают�	так�	іст�р�ч��	�с�����…	
3)	 У	��емі	…	сюжет��х	лі�ій.
4)	 П�засюжет�і	елеме�т�	��	��емі	—…	(Лір�ч�і	��і�ст���,	�іс-

�і,	���с�.)
5)	 Г�л����і	гер��	��ем�	—…
6)	 Ос�����а	��мка	т���р�	—…

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
Для	��літ�к�	р�сійс�к�г�	царат�	характер��м�	 б�л�	 загарб-

��ц�кі	��ій��,	і	���а	із	��х	—	�	1840–1845	р�ках	—	за	�р�є��а��я	
Ка��каз�.

Ше��че�к�	 �е	 міг	 �а	 це	 �е	 ��і�г�к��т�ся,	 �с�бл����	 к�л�	 �р�-
йшла	з��істка	�р�	заг�бел�	�	��ій�і	�р�т�	г�рці��	й�г�	�р�га	Як���а	
�е	Бал�ме�а,	х���ж��ка,	щ�	ілюстр���а��	«К�бзар».	Т���ар�ш,	���ю-
юч�	��	скла�і	р�сійс�к��	армі�	заг�����	��і�	р�к	ка��казці��,	але	��ет	
р�з�мі��,	щ�	й�г�	 і	т�сячі	 і�ш�х,	так�х,	як	��і�,	��б���	саме	царат.	
Т�м�	 г�і����	 зас�����	 к�л��ізат�рі��	 �	 ��емі	 «Ка��каз»,	 �с�і��а��ш�	
м�ж�іст�,	 ���лелюб�іст�	 і	 г�р�іст�	 ка��каз�к�х	 �ар��і��,	 які,	 х�ч	
і		�е	�ерем�гл�,	але	�ал�	гі���	��і�січ	загарб��кам.

У	��емі	�емає	сюжет�,	як�х�с�	���ій,	�емає	гер����,	�крім	са-
м�г�	�����і�ача	—	лір�ч��г�	гер�я.	Г����ряч�	�р�	г�рці��,	Ше��че�к�	
з��ертаєт�ся	��	�браз�	Пр�метея.

2. Повідомлення учня про образ Прометея.
(Уче��	 р�з����і�ає	 �р�	 �браз	 Пр�метея	 ��	 а�т�ч�ій	 міф�л�гі�,	

й�г�	���к�р�ста��я	м�тцям�.	Уч�тел�	�ем��стр�є	ілюстрат�����й	
матеріал	(Д���.	Д��ат�к	��	�р�к�	№	40).)
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3. Виразне читання поеми «кавказ».

4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Евристична бесіда.
—	 Як�м	є	загал��е	з���ча��я	��ем�?
—	 Д�	 як�х	 х���ж�іх	 �р�й�мі��,	 зас�бі��	 ���	 б	 ��і��есл�	 такі	

ря�к�:
...Сла��а!	сла��а!	
Х�ртам,	і	г��ч�м,	і	�сарям,	
І	�аш�м	батюшкам-царям	
Сла��а!

� � �
О�	м�л�а��а���а	��	фі��а	
На	��сіх	яз�ках	��се	м���ч�т�,	
Б�	благ��е�ст���є!

� � �
Пр�с��іт�л�с�!	та	ще	й	х�чем	
Др�г�х	�р�с��іт�т�,	
С��це	�ра����	��казат�	
Слі��м,	бач�ш,	�ітям!..	
Все	��кажем!	тіл�к�	�айте	
Себе	��	р�к�	��зят�.

—	 Д�	як�г�	�с������г�	�р�й�м�	���аєт�ся	а��т�р	�	ря�ках:
А	сл��з,	а	кр���і?	�а���т�	
Всіх	ім�ерат�рі��	б�	стал�	
З	�іт�м�	і	����кам�,	��т���т�	
В	сл��зах	�����’�х.	А	�і���ч�х,	
Пр�л�т�х	тай��	сере�	��чі!	
А	матер�іх	гаряч�х	сл��з!..	
А	бат�к����х,	стар�х,	кр���а���х,	
Не	рік�	—	м�ре	р�зл�л�с�,	
Ог�е��е	м�ре!

(Д�	�р�й�м�	гра�аці�	—	�ар�ста��я;	���к�р�ст����ют�ся	так�ж	
гі�ерб�ла,	е�ітет�.)

6. Самостійна робота з підручником.
—	 З�ай�іт�	 ��і�г�к�	 �р�	 ��ем�	 (с�час��кі��	Ше��че�ка,	 гр�-

з��с�к�х	м�тці��),	з’яс�йте	з�аче��я	т���р�.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
«Р�зш�фр�йте»	���слі��	з	��ем�	«Ка��каз»,	с�і��з���ч��й	із	г�л���-
��ю	��мк�ю	т���р�.
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Бртс	—	�брт!	 аб� Б — � !

(Б�ріт�ся	—	��б�рете!)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Передай мікрофон».
(Уч�і	��	черзі	�р�����ж�ют�	фраз�.)
«Цей	�р�к	�р�м�с���	ме�е	зам�сл�т�ся	�а�…»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	���раз��	ч�тат�,	а�аліз���ат�	��ем�,	���сл���лю��ат�	��лас-
�і	с��же��я	�р�	��р�ше�і	��	�ій	�р�блем�.

додаток до уроку № 40

Пр�метей	 (гр.	Prometheus	—	�р�����ец�)	—	�	грец�кій	міф�-
л�гі�	��іщ�й	і	��бр�й	с��	т�та�а	Я�ета	й	�імф�	Кліме��	(��аріа�-
т�:	 Асі�,	 Фемі��),	 брат	 Атама�та,	Ме�етія	 та	 Е�іметея,	 бат�к�	
Де��калі��а.	 Д���міг	 Зе��с���і	 ����лат�	 т�та�і��	 і	 з��б�т�	 ��ла��	
�а�	с��іт�м.	Пі�	час	с��еречк�	�р�	зме�ше��я	жерт��	б�гам	ста��	
�а	 бік	 лю�ей,	 які	 ж�л�	 �а�г�л���	 і	 б�л�	 безс�лі	 �р�т�	 м�г�т-
�іх	�лім�ійці��.	Пр�метей	���іл���	заб�т�г�	б�ка	�а	���і	част���.	
В	����	к���	скла��	�се	м’яс�	й	�акр���	шк�р�ю	т��ар���,	а	��	�р�-
г�	—	самі	кістк�,	��кла��ш�	�а	��х	шматк�	ж�р�.	Зе��с,	 ���е�е-
��й	��	�ма��,	���бра��	к���,	яка	л�с�іла	смач��м	ж�р�м.	Ві�т��і	
лю��	 стал�	�р���с�т�	 ��	жерт���	 б�гам	кістк�,	 т�бт�	 гірш�	час-
т���	��б�т��	т��ар���,	а	самі	�л�	м’яс�.	Зе��с	р�зг�і��а��ся	�а	лю�ей	
і	 забра��	 �	 ��х	 ���г���,	 ���ак	Пр�метей	 ���кра��	 ���г���	 з	 Олім��	
і	 �р��іс	 й�г�	 лю�ям	 �	 тр�ст��ці	 (��і�г�мі�	 �ра�а�����г�	 с��с�б�	
��б���а��я	 ���г�ю	 тертям	 шматкі��	 �ере��а).	 Так	 лю�с�к�й	 рі�	
б�л�	 ��рят���а��	 ��і�	 г�л���	 й	 х�л���.	Щ�б	 ��мст�т�ся,	 Зе��с	 �а-
каза��	Гефест���і	ст���р�т�	Па���р�.	Пр�метея	за	�р�т��ію	б�гам	
Зе��с	 з��елі��	 �р�к�т�	 ��	 ���іє�	 зі	 скел�	 Ка��каз�	 і	 �р�б�т�	 й�м�	
гр���	 с��с�м.	Щ�ра�к�	 �а	 скелю	 сі�а��	 �рел	 і	 г�стр�м	 �з��б�м	
р��а��	�ечі�к�	Пр�метея.	За	�іч	�ечі�ка	��і�р�стала,	а	��ра�ці	�рел	
�р�літа��	 з�����,	 щ�б	 карат�	 т�та�а.	 Багат�	 т�сяч�літ�	 тер�і��	
Пр�метей	 тяжкі	 м�к�,	 аж	 ��к�	 Геракл	 (за	 зг���ю	 Зе��са,	 як�й	
бажа��	 �р�сла���т�	 с���г�	 с��а)	 �б���	 �рла	 й	 ���з���л���	 т�та�а.	
Піз�іші	�ереказ�	����’яз�ют�	із	Пр�метеєм	�е	л�ше	���кра�е��я	
���г�ю	з	�еба,	��і�	�іб�т�	��каза��	лю�ям,	як	�����б���ат�	та	�бр�б-
лят�	метал�;	 �а��	 �м	�а�к�	�р�	ч�сла	 і	 ��і�кр���	м�стецт���	��с�-
ма.	 Ві�	 �р�р�ч���	 т��ар��,	 за�ріг	 ��	 ���за	 к��ей,	 зб�����а��	 �ер-
ш�й	к�рабел�	і	змайстр���а��	��ітр�л�;	�а��	х���р�м	лік�	і	з�айш���	
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тра���,	щ�	 там�ют�	 біл�.	Пр�метей	р�зб�����	�	лю���і	 ��х	 і	 �а��	
�й	 с�л�	 ��ла�арю��а��я	 �а�	 с��іт�м.	 З	 і�ш�х	 міфі��	 ����і��єм�ся,	
щ�	Пр�метей	ст���р���	із	землі	й	�����	(з	гл���,	зміша���	зі	сл��-
зам�)	лю�ей	і	����х����	�	��х	ж�ття	(О��і�ій).	Не�алек�	��і�	міста	
Па���ей	 ��каз���ал�	 цегля��й	 б�����ч�к,	 �е	 Пр�метей	 с���г�	
час�	���к��а��	цю	р�б�т�.	Д���к�ла	лежал�	гр��к�	гл��яст��	зем-
лі,	 і	 ��і�	 ��х	 �іб�т�	 �ахл�	 лю�с�к�м	 тіл�м	—	це	 б�л�	 зал�шк�	
���к�р�ста��г�	 матеріал�.	 У	 �еяк�х	 �бластях	 Греці�	 Пр�метея	
ша����ал�	як	б�га.	В	Афі�ах	��і�	б���	�	��ша�і	�арі���і	з	Афі��ю	
та	Гефест�м.	На	чест�	Пр�метея	б�л�	��ста����ле��	с��ят�	—	біг	із	
за�але��м�	см�л�ск��ам�	 (�р�мете�).

Пр�метей	 ��і�кр���ає	 галерею	 так	 з��а��х	 ��іч��х	 �бразі��,	 ��	
як�х	 ��стій��	 з��ертат�мет�ся	 лю�ст���.	 К.	Маркс	 �аз���а��	 й�г�	
«�айблаг�р���іш�м	с��ят�м	і	м�че��к�м	�	філ�с�фс�к�м�	кале�-
�арі».	 Есхіл	 �р�с��ят���	 т�та����і	 ря�	 траге�ій,	 з	 як�х	 зберегла-
ся	 л�ше	 ���а	—	 «Пр�метей	 зак�т�й».	 Есхілі��с�к�й	 Пр�метей	
��тілює	 р�з�м	 і	 с�л�	 ��х�,	 ���лелюб�іст�	 і	 ��ел�ч	 ������г�	 ��	 ім’я	
щастя	 лю�ей.	 За	 ������	 е��х�	 �браз	 т�та�а	 Пр�метея	 з�ах���м�	
��	 Ґете,	 Байр��а,	Шеллі,	 ��і�	 �а��ха��	 сла��ет��х	майстрі��	 �е�зля	
Мікела��жел�,	Т�ціа�а,	Рібейр�,	Сал���ат�ра	Р�з�,	к�м��з�т�рі��	
Бетх���е�а,	Ліста,	Та�єє��а,	Скрябі�а.	У	р�сійс�кій	літерат�рі	�ай-
ціка��іші	��рацю��а��я	міфа	�алежат�	��с�ме���кам	ре���люцій-
��г�	 таб�р�:	К.	Р�лєє���,	М.	Огар�����	та	 і�.	Образ	Пр�метея	�а�-
з���чай��	����ляр��й	��	Укра��і.	Пр�метея	�сла���л�	Т.	Ше��че�к�,	
І.	Фра�к�,	Леся	Укра��ка,	А.	Мал�шк�	й	і�.

У	�ере��с��м�	з�аче��і	Пр�метей,	як	і	���яття	«�р�мете�зм»,	
«�р�мете���	 ���г���»,	 є	 ��с�бле��ям	 сам���і��а��сті,	 шляхет��х	
��ч�тті��	і	��ч��кі��	лю����,	�езгас��г�	�раг�е��я	��сягт�	���с�к��	
мет�.

Урок № 41

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�.	 Містерія	 «Вел�к�й	 л��х».	
Вірші	«Ч�гр��е,	Ч�гр��е»,	«Ст��т�	��	селі	С�б�-
т���і».

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 зр�з�міт�	 зміст	 містері�	 та	
і�ш�х	 т���рі��-р�з��мі��	Ше��че�ка	 �р�	 м���ле	
й	 майб�т�є	Укра���,	 �с��і��м�т�	 �х	 і�ей��-х�-
��ж�і	�с�бл����сті;	р�з�����ат�	�а���чк�	а�аліз�	
лір�ч��х	 та	 лір�-е�іч��х	 т���рі��,	 �х����	 с�м-
���лік�;	��гл�блю��ат�	 з�ат�іст�	 ���сл���лю��ат�	
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��лас�і	 ��мк�	 з	 �р������	 ��р�ше��х	 �р�блем;	
���ск��алю��ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я;	
���х������ат�	 акт�����	 гр�ма�я�с�к�	 ��з�цію,	
��ір�	��	майб�т�є	Укра���,	естет�ч��й	смак.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	збірк�	й�г�	т���рі��,	ілюст-
раці�	 ��	 ��х,	 крає�����	 міст	 і	 сіл	 Ч�г�р��а,	
С�б�т���а,	Бат�р��а	та	і�.

Теорія літератури: ��ема,	містерія,	 с�м���л�,	х���ж�і	�браз�,	х�-
��ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Т.	Ше��че�к�,	ге�іал���й	���раз��к	с���і��а��	і	�раг�е��	с���г�	

�ар���,	зах�с��к	й�г�	і�тересі��,	��са��:

В�з��ел�ч�	мал�х	�т�х	
Рабі��	�ім�х.	
Я	�а	ст�р�жі	к�л�	�х	
П�ста��лю	сл����!

Нар��	і	Укра��а	—	й�г�	�айбіл�ші	с��ят��і	й	������час	—	�ай-
біл�ша	 м�ка.	 З��ертаюч�с�	 ��	 м���л�г�	 �кра��с�к�г�	 �ар���,	
��і�	бач�т�	�	���м�	і	сла���і,	і	безсла���і	ст�рі�к�.	Іст�рія,	за	й�г�	
тракт���а��ям,—	це	�е	л�ше	«��ема	���л���г�	�ар���»,	 а	й	 таке,	
�р�	щ�	х�тіл�ся	б	сказат�:	«Сла��а	Б�г�,	щ�	м���л�»,	«Серце	б�-
л�т�,	а	р�зказ���ат�	треба:	�ехай	бачат�	с���	і	����к�,	щ�	бат�к�	
�х	��м�лял�с�».

Ос�бл����	 с����р�м	 б���	Ше��че�к�	 �	 с����х	 �ці�ках	 т�х	 �іячі��	
Укра���,	які	з�ач��ю	мір�ю	���л���л�	�а	���ал�ш�	��лю	�ар���,	
�р�з��ел�	 ��	й�г�	факт�ч��г�	 рабст��а.	Ч�м�	 с��чатк�	х���ж��к	
Ше��че�к�	малю��а��	Б.	Хмел���ц�к�г�	�	с����х	т���рах	ж������с�	як	
��з�т�����г�	гер�я,	а	зг���м	��ет	Ше��че�к�	й�г�	�еща���	карта��,	
зас��ж���а��?	Пр�	це	м�	б��ем�	г����р�т�	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Заповнення таблички-анкети за твором т. Шевченка «кав-
каз».
Д���.	с.	1��8.
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Наз��а «Ка��каз»

А��т�р Т.	Ше��че�к�

Жа�р сат�р�ч�а	��ема	з	елеме�там�	лір�к�	та	гер��к�

Тема ��каз	та	���кр�ття	загарб��ц�к��	��літ�к�	царат�

І�ея с�і��ч�ття	���е���ле��м,	сх��але��я	м�ж����	б�р�т�б�	г�р-
ці��	за	с���ю	�езалеж�іст�

Пр�с��ята �р�г���і	Як����	�е	Бал�ме��

Іст�р�ч�а	
�с����а

��ій�а	�а	Ка��казі	1840–1845	рр.,	�	рез�л�таті	як��	��	Р�сі�	
б�л�	�р�є��а�і	Дагеста�,	Чеч�я

Образ� лір�ч��й	гер�й,	г�рці,	Пр�метей,	к�л��ізат�р�)

Х���ж�і	
�р�й�м�

м���л�г	к�л��ізат�ра,	ір��ія,	сарказм,	і���ект���а;	лір�ч�і	
��і�ст���,	с�м���л�,	а�т�теза	(Пр�метей	—	�рел;	г�рці	—	к�-
л��ізат�р�)

2. Проблемне запитання до учнів.
—	 Як�м	 є	 з�аче��я	 багат�раз����г�	 ����т�ре��я	 займе���ка	

«�аша»	 ��	 ��емі	 «Ка��каз»?	 (Це	 с�м���ліз�є,	 �і�креслює	 с�лі�ар-
�іст�	 з	 ���е���ле��м�	 �ар��ам�,	 с�іл��іст�	 �х����	 ��лі	 з	 ��лею	
�кра��ці��.)

3. колективна робота.
—	 В�к�р�ст����юч�	к�ме�тарі	��	«К�бзаря»,	з�ай�іт�	��	��емі	

«Ка��каз»	алюзі�.	(На�р�кла�,	ря�к�	«М�	�е	гіш�а��»	�атякают�	
�а	те,	щ�	цар	М�к�ла	I	�і���са��	трактат,	�	як�м�	зас��ж���ал�ся	
іс�а�ці	за	раб�т�ргі��лю	�еграм�,	т��і	як	�	й�г�	кра��і	��з���лял�-
ся	т�рг���ат�	міл�й��ам�	крі�акі��.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виразне читання вірша т. Шевченка «Чигрине, Чигрине…»

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.
—	 Як�й	�с������й	м�т���	т���р�?	 (Заб�лася	�а���я	сла��а	Укра-

���,	��	б�р�т�ба	�р�т�	різ��х	���е���лю��ачі��,	і	��і�	т�г�	��же	с�м��	
��ет���і;	 але	 ��і�	 ��се	ж	 с���і��аєт�ся,	щ�	 й�г�	 ��ет�ч�е	 сл����,	 �і�	
с�ра��ж�іх	�атрі�ті��	��і�����лят�	«�ра����	�а	сім	с��іті».)

4. Слово вчителя.
Зам�слююч�с�	�а�	м���л�м	Укра���,	а�аліз�юч�	�іял��іст�	

т�х,	 хт�	 ���з�ача��	 ��лю	 �ар���,	Ше��че�к�	 з��ер����ся	 ��	 жа�р�	
містері�,	�ере�см�сл���ш�	й�г�	��і�����і���	��	с���г�	за��м�.
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Містерія	—	мас���а	�рамат�ч�а	���ста��а	�а	сюжет�	релігій��х	
леге��.

(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	літерат�р�з�а��ч�х	сл�����чкі��.)
Ше��че�кі��с�ка	 містерія	—	 це	 ��є��а��я	 реал���сті	 з	 �ая��-

�істю	 �	 т���рі	 міст�ч��х	 �бразі��	 �ере�час��	 ��мерл�х	 лю�ей.	
П�шт���х�м	��	�а��са��я	��ем�	стал�	�р���е�е��я	архе�л�гіч��х	
р�зк���к	 р�сійс�к�м�	 ��че��м�	 із	 зал�че��ям	 �агля�ачі��-��лі-
цейс�к�х.

5. Виразне читання поеми-містерії «Великий льох».

6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

7. Евристична бесіда.

—	 Щ�	��с�блює	�браз	«��ел�к�г�	л��х�»?	(Укра���,	яка	зга�ає	
�р�	с���ю	с���б���,	�аці��ал���	�езалеж�іст�.)

—	 Які	 �з�ак�	�рам�	 є	 �	 т���рі?	 (Тр�	�і�,	 ��	 тр�	�ій���і	 �с�б�,	
�іал�г�,	м���л�г�,	к��флікт�,	трагіч�і	злам�.)

—	 Ч�м�	 ра�іше	 цей	 т��ір	 �е	 �р�к���а��ся?	 (Ві�	 ма��	 яскра��е	
��літ�ч�е	с�рям���а��я,	закл�ка��	��	�езалеж��сті.)

8. Завдання учням.

Пр�к�ме�т�йте	 ��мк�	 ��і��м�г�	 ше��че�к�з�а��ця	 з	 �іас��р�	
Ореста	Па��лі��а.

«П�ет	 з	 трагіч��м	 б�лем	 ��	 ��ші	 с��стеріга��,	 як	М�ск��а	 р�й-
����ала	 і	 ж�рст�к�	 ���к�рі�ю��ала	 зал�шк�	 с��і��м�сті	 іст�р�ч-
��г�	 б�ття	 сере�	 �кра��с�к�г�	 �ар���	 і	 як	 �е�алі	 затяг����ся	
зашм�рг	р�сійс�к�г�	 ��ел�к��ержа����г�	ла�цюга	�а	ш��	�р�б�р-
ка���	Укра���.	Т�м�	��	��емі	«Вел�к�й	л��х»	��ет	с��і��м�	зр�б���	
ретр�с�екцію	 ��	 іст�р�ч�е	 м���ле	 Укра���,	 щ�б	 чітк�	 ��казат�	
�а	 г�л����і	 х�б�,	 зл�ч���,	�а��іт�	�а	 с��і��мі	�р������,	 які	 �р���е-
л�	 к�зац�к�	 �ержа���	 ��	 т�тал���г�	 ���е���ле��я…	Маб�т�,	 щ�б	
стр�с���т�	 с�млі��я	 с����х	 землякі��	 і	 зб���т�	 �х	 з	 летаргіч��г�	
с��	 �аці��ал����	 �ес��і��м�сті	 та	 бай��ж�сті,	 ��ет,	 к�м����юч�	
��ем�,	��ста�����	�	��ст��і	��	�е�	сл���а	�салм�с�і��ця,	с�����е�і	б�лю	
і	трагіч���	р�зл�к�,	щ�б	б�л�	�����	�ля	т�х,	хт�	ч�тат�ме	сю	��-
ем�-містерію,	�ерест�р�г�ю	і	�а�к�ю».

9. Самостійна робота.

—	 Пр�ч�тайте	 ��ірш	 Ше��че�ка	 «Ст��т�	 ��	 селі	 С�б�т���і…»	
і	�айте	��і�����і��	�а	��та��я:	«Як	цей	т��ір	����’яза��й	із	���ере�-
�ім,	з	містерією	“Вел�к�й	л��х”?»	

(Пр�����же��я	 тем�	 та	 і�е�,	 х���ж�я	 �ці�ка	 �іял���сті	
Б.	Хмел���ц�к�г�	�	з��’язк�	з	Переясла��с�к�ю	�г���ю.)
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

1. Міні-диспут.
(Уч�і	 ��ск�т�ют�	 �а	 тем�:	 «Ч�	 акт�ал��і	 т���р�	Ше��че�ка,	

�����че�і	�а	�р�ці,	�	�аш	час?».)

2. інтерактивна вправа «Займи позицію».
(Пр������т�ся	за	тем�ю	��с��т�	з	�бґр��т���а��ям.)
Так	 Не	���з�ач���ся	 Ні

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Ме�і	з�аєт�ся,	щ�	такі	т���р�…»
«Ше��че�к�,	 як�й	 �а��са��	 такі	 т���р�,	 з�аєт�ся	 ме�і	 лю��-

��ю…»
«Ур�к	�р�м�с���	ме�е	зам�сл�т�ся	�а�	т�м…»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	 ���раз��	 ч�тат�,	 а�аліз���ат�,	 ���сл���лю��ат�	 с���є	 ста��-
ле��я	 ��	 ��р�ше��х	 �	 т���рах	Ше��че�ка	 �р�блем;	 ��рацю��ат�	
матеріал	�і�р�ч��ка.

Урок № 42

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�.	П�ема	«С��».
Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�і	

�с�бл����сті,	 з�аче��я	 т���р�,	 й�г�	 ���л����	 �а	
���ал�ш�	 ��лю	��ета;	 ���ск��алю��ат�	�а���ч-
к�	 ���раз��г�	 ч�та��я,	 а�аліз�	 лір�-е�іч��х	
т���рі��;	 р�з�����ат�	 ��мі��я	 ���раже��я	 ��лас��х	
с��же��	 з	 �р������	 �р�ч�та��г�,	 к�ме�т���ат�	
���сл���лю��а��я	 і�ш�х;	 ���х������ат�	 акт�����	
гр�ма�я�с�к�	��з�цію,	�аці��ал���	сам�с��і��-
міст�,	��ч�ття	с�ра��е�л����сті.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 ��ем�,	
ілюстраці�	��	�е�,	фрагме�т�	кі��філ�м�	«С��»	
(сце�арій	 Д.	Па��л�чка	 і	 В.	Де��се�ка),	 а��і�-
за��с�.

Теорія літератури: алег�рія,	 гр�теск,	 ��ет�ка	 к��траст�,	 �м���-
�іст�.
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Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Та	�ійс�іст�,	як�	с��стеріга��	Ше��че�к�,	з�а��алася	й�м�	жах-
л����м	 с��м,	 ж�рст�к�ю	 к�ме�ією,	 �асмішк�ю	 �а�	 лю�с�к�м�	
�ра��ам�,	 гі��істю,	 ��решті-решт,	 с�ра��е�л���істю,	 а�же	 ��сі	 —	
«і	царята,	 і	 старчата	—	 А�ам���і	 �іт�».	 І	 х�ча,	 за	 т��ер�же��ям	
��слі���кі��,	 ��ет	 б���	 гл�б�к�	 релігій��ю	 лю����ю,	 ��і�	 зак��а��	
�а��іт�	 Б�г���і,	 щ�	 т�й	 ����скає	 ���іб�е	 �е����бст���.	Ше��че�к�	
��ше	 ��ем�	 «С��»,	 ��літ�ч��	 сат�р�,	 ���аюч�с�	 ��	 ����ляр��г�	
�м�����г�	�р�й�м�	«с��»	лір�ч��г�	гер�я.	Дехт�	�амага��ся	��яс-
��т�	це	як	с�р�б�	�р�х���ат�	с�ра��ж�ій	зміст	т���р�,	�ере��ест�	�а	
жарт,	 фа�тазію,	 с��сіб	 ���к��т�	 це�з�р��х	 �т�скі��.	 Але	 це	 �е	
так.	Сат�р�ч�е,	г�і����-���кр���ал��е	с�рям���а��я	т���р�	�астіл�ке	
�че�����е,	щ�	�е	м�гл�	�р�йт�	�е��міче��м,	�е	�аб�т�	р�зг�л�с�.	
Т�м�	Ше��че�к�,	 ск�ріш	за	 ��се,	й	�е	 ��ма��	й�г�	 ���блік������ат�.	
Саме	 ��ема	 «С��»	 стала	 �айтяжч�м	 з�������аче��ям	 м�тця	 �р�	
й�г�	арешті	та	���р�к���і.	Пр�	цей	т��ір,	й�г�	і�ей��-х���ж�і	�с�б-
л����сті	та	р�л�	�	ж�тті	��ета	й	р�з���тк���і	�кра��с�к��	к�л�т�р�	
м�	б��ем�	г����р�т�	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

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-ро-
мантичний

алегорично-сатиричний реалістичний

Ст�с��к�	
Прісі	з	гет�-
ма��м	та	й�г�	
с���м

Р�зм���а	тр��х	���р��	—	��л�-
с�к��,	м�ск���с�к��	та	�кра��-
с�к��;	р�з����і��	�р�	слі��г�,	
гл�х�г�	та	�ім�г�	лір��кі��	як	
��с�бле��я	��кір��г�,	раб-
с�к�г�	іс����а��я	�ар���

Карт���	с�але��я	Ба-
т�р��а,	р�зр�ха,	ж�р-
ст�кіст�;	���с	С�бір�;	
заг�бел�	к�закі��	�а	
царс�к�х	б�����ах;	ар-
хе�л�гіч�і	р�зк��к�

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виразне читання фрагментів поеми «Сон».
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2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.
—	 Яке	с�рям���а��я	має	��ст��	��	��ем�	«С��»?	(Філ�с�фс�ке,	

кр�т�ч��-сат�р�ч�е.)
—	 Як�й	�м�����й	�р�й�м	���к�р�ст����є	а��т�р?	(С��,	�ерет���-

ре��я	�а	�е�����м�г�,	��літ-ма��рі����ка.)
—	 Які	 зас�б�	 к�міч��г�	 ���к�р�ст����є	 а��т�р	 �айчастіше?	

(Сат�р�,	сарказм�,	гр�теск�.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
П�яс�іт�	е�іграф	��	��ем�	—	сл���а	з	Біблі�:	«Д�х	�ст��ы,	ег�	
же	м�р,	�е	м�жет	�р�ят�,	як�	�е	�����т	ег�,	��же	з�ает	ег�».

(За���а��я	��ета	—	��і�кр�т�	�чі	�а	�ра����,	�ес�ра��е�л���іст�,	
яка	іс��є	��	с�с�іл�ст��і.)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Ше��че�к�	як	��літ�к	���я�����	себе…»
«На��са��ш�	��ем�	«С��»,	Ше��че�к�	���я�����	себе	лю����ю…»
«Ме�е	�айбіл�ше	��раз�л�	те,	щ�…»

VII. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	���раз��	ч�тат�,	а�аліз���ат�	��ем�	«С��»;	�����ч�т�	
�р����к	�а�ам’ят�	(за	���б�р�м	�ч�теля).

Урок № 43

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�.	 Сат�р�ч��й	 �аф�с	 ��ем�	
«С��»,	й�г�	с�рям���а��я.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�ій	
зміст	т���р�,	й�г�	з�аче��я;	р�з�����ат�	�а���чк�	
���раз��г�	 ч�та��я	 �а�ам’ят�,	 а�аліз�	 лір�-
е�іч��х	 т���рі��,	 ���з�аче��я	 х���ж�іх	 зас�бі��	
і	 �р�й�мі��	 та	 �х����	 р�лі;	 ���х������ат�	 �ем�-
крат�ч�е	 м�сле��я,	 к��стр�кт����іст�,	 акт���-
��	 гр�ма�я�с�к�	��з�цію,	�раг�е��я	��	��бра	
й		с�ра��е�л����сті.
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обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	����а��я	т���р�,	ілюстра-
ці�	��	���г�.

Теорія літератури: ��ема,	 алег�рія,	 гр�теск,	 ��ет�ка	 к��траст�,	
�м����іст�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Наш	�ар��	�а����	ж���е	за	�����м�	�ра���лам�	й	міркам�,	��	��-

���м�	с�с�іл�ст��і.	Т�	щ�	ж,	��ема	Ше��че�ка	«С��»	���к��ала	с���є	
за���а��я	й	 без�а�ій��	 застаріла,	 ціка���т�	 л�ше	 літерат�р�з�а��-
ці��?	Деяк�ю	мір�ю,	 так.	Але	 ��	 т�м�-т�	й	 ге�іал��іст�	 ��ета,	щ�	
й�г�	карт��а	«ге�ерал���г�	м�р��б�тія»,	к�л�	��га��	с��лят�ся	
з	 «��ерх�»	 ��	 «��з�»,	 зал�шаєт�ся	 �езмі���ю.	Та	 й	 «землячк� 5»,	
к�трі,	 як	 �	 �ар���ій	 ��мі	 г����р�т�ся,	 «��т�рч�л�ся»,	 «��б�-
с�рме��л�ся»	 «�ля	 р�зк�ші…	�ля	 лак�мст��а	 �ещас��г�»	ще,	 �а	
жал�,	 �е	 �ере��ел�ся.	 Вражают�	 і	 ���с�	 �кра��с�к��	 �р�р���,	
зігріті	��ел�к�ю	люб���’ю	і	тала�т�м	м�тця.	Отже,	ще	раз	��гля�е-
м�	�а	т��ір	Ше��че�ка	��л���м	�к�м	���яч��х	�аща�кі��.

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.
(Уч�і	���з�ачают�	фрагме�т�	��ем�,	щ�	с�ра���л�	�а	��х	�ай-

біл�ше	��раже��я,	��яс�юют�	с��ій	���бір.)

4. робота зі схемою.
За�����іт�	«�р�гал���»	схем�	«П�б�����а	��ем�».

?
Карт���	С�бір�,	�е	м�чат�ся	
��літ��’яз�і,	�екабр�ст�

?

5. Слово вчителя.
Щ�б	р�зібрат�ся	��	секретах	��ет�ч���	майстер��сті	Ше��че�ка,	

слі�	зга�ат�	�еякі	літерат�р�з�а��чі	���яття.	(Уч�і	р�блят�	за��-
с�	��	літерат�р�з�а��ч�х	сл�����чкі��.)
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Алегорія	—	 і�ак�м����е	 ��і��браже��я	 абстракт��г�	 ���яття,	
�ере�а�е	за	����м�г�ю	к��крет��г�	�браз�.	Алег�рія	скла�аєт�ся	
з	����х	елеме�ті��:	1)	см�сл����г�	—	це	яке-�еб���	���яття	аб�	я���-
ще	(м��ріст�,	х�тріст�,	��бр�та	т�щ�),	щ�	й�г�	�раг�е	з�браз�т�	
а��т�р,	�е	�аз���аюч�	й�г�;	�)	�браз��-�ре�мет��г�	—	це	к��крет-
��й	�ре�мет,	іст�та,	з�браже�а	��	х���ж���м�	т���рі.

Символ	—	бл�з�ке	��	алег�рі�	���яття,	але	біл�ш	ш�р�ке.	Це	
�ре�мет	аб�	сл����,	яке	�м�����	���ражає	с�т�	�е����г�	я���ща	(хліб-
сіл�	—	г�ст���іст�;	кал��а	—	Укра��а	т�щ�).

Гротеск	 —	 макс�мал���	 м�жл���е	 �еребіл�ше��я	 сат�р�ч-
��г�	 �ла��,	 зас����а�е	 �а	 �ар�ч�т�м�	 �ерет���ре��і	 �ійс��сті	 за	
����м�г�ю	фа�тазі�.

Контраст	—	 �р�т�ста��ле��я	 аб�	 зіста��ле��я	 я���щ,	 ���ят�	
(ще	а�т�теза,	а�т��ім�).

Умовність художня	—	 с��і��ме	 ��р�ше��я	 �ра�������іб��сті	
з	мет�ю	���с��ітл�т�,	зр�б�т�	зр�м�м	те,	щ�	з	як��-�еб���	�р�ч�-
��	 �е	 м�же	 б�т�	 �аз��а�е	 �рям�	 аб�	 �е	 має	 ��	 реал���м�	 ж�тті	
с���г�	�ре�мет��г�	��тіле��я;	��і�����ле��я	ф�рм,	які	з�стрічают�ся	
��	ж�тті	 та	�р�р��і.	Образ�,	які	 ��ерж�ют�ся	��	�і�с�мк�,	�е	ціл-
к�м	 сх�жі	 �а	 ж�ття,	 з	 фактам�	 ж�ття	 �х	 �е	 м�ж�а	 ��рі���ят�	
«�рям�м	�акла�а��ям».	О��ак	�����	м�ж�т�	���ражат�	см�сл	ц�х	
факті��,	�ра�������	��і��бражат�	�ійс�іст�.

6. Виконання учнями завдань пошуково-дослідницького харак-
теру.
—	 З�ай�іт�	�	��емі	«С��»	�р�кла��	заз�аче��х	���ще	х���ж-

�іх	зас�бі��	та	�р�й�мі��.	(Алегорія	—	карт��а	«м�р��б�тія»	—	с�с-
тема	��ра��лі��я	�ержа���ю;	символ	—	с���а	—	�тах	т�г�,	страх�,	
без�а�і�;	 гротеск	 —	 ��ртрет�	 ��ел�м�ж,	 царя	 й	 цар�ці;	 конт
раст	—	р�зкіш�а	�р�р��а	й	жахл���е	ж�ття	��крі�аче��г�	�ар�-
��;	умовність	—	з�браже��я	��баче��г�	як	с��	т�щ�.)

7. Завдання учням.
1)	Пр�к�ме�т�йте	с��га��	Маркіза	�е	Кюсті�а	�р�	царс�к�	с���т�	

часі��	Ше��че�ка.

«Пер���е,	чт�	бр�с�л�с�	м�е	��	глаза	�р�	��згля�е	�а	р�сск�х	ца-
ре����рце��	���	��ремя	�с��л�е��я	�м�	с����х	�бяза���стей,	был�	ка-
к�е-т�	�сключ�тел���е	����б�страст�е	�	��к�р��ст�.	Н�	е���а	л�ш�	
�асле���к	 ��алялся,	 как	 ���	 �р���мал�	 �еза���с�мый	 ����	 �л�	
�елал�с�	�а�ме��ым�…	В�ечатле��е	был�	так����,	чт�	��	с���те	цар-
ск�г�	�асле���ка	г�с���ст���ет	��х	лакейст��а,	�т	к�т�р�г�	з�ат�ые	
��ел�м�ж�	ст�л�	же	мал�	с���б���ы,	как	�	�х	с�бст��е��ые	сл�г�…	
З�ес�	был�	х��шее:	рабск�е	мышле��е,	�е	л�ше���е	��	т�	же	��ремя	
барск�й	за��сл����ст�».	«С	лю��м�	�бращаются	как	с�	ск�там�».
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(Ше��че�к�	�	с���єм�	т���рі	��ст���ір��	��каза��	з���ча�	царе����р-
ці��,	зас�����	�х.)

�)	К�р�ст�юч�с�	 з�а��ям�	 з	 іст�рі�,	 ��і��м�стям�	 �і�р�ч��ка,	
з�ай�іт�	і	��яс�іт�	алюзі�	��	ря�ках	з	��ем�:

…А	��	розпинають	
Вдову за подушне,	а	с��а	к�ют�,	
Є����г�	с��а,	єдину	��т���,	
Є����	�а�ію!	в військо оддають!	
Бо його, бач, трохи!

(П���ш�е	брал�ся	з	 �сіб	ч�л���іч��	 статі,	які	 б�л�	за�есе�і	��	
с��скі��,	 щ�	 скла�ал�ся	 �і�	 час	 �ере��с�	 крі�акі��.	 На��іт�	 т��і,	
к�л�	ч�л���ік	��мер,	 ������а	 зм�ше�а	 б�ла	�лат�т�	 за	���г�	���а-
т�к	 аж	 ��	 �аст����г�	 �ере��с�.	 Оста��ій	 так�й	 �ере��с	 �ере�	
�а��са��ям	��ем�	б���	�	1��33	р.	Отже,	�������	�лат�л�	���ат�к	за	
ч�л���ікі��,	які	��мерл�	�а��іт�	����а�цят�	р�кі��	т�м�.

Сл�жба	��	царс�кій	армі�	тр���ала	�5	р�кі��.	Війс�ка	�	М�к�л�	I,	
за	 ір��іч��м	���сл����м	Ше��че�ка,	«тр�х�»:	�а	 т�й	час	р�сійс�ка	
армія	б�ла	�айбіл�ш�ю	��	Є��р��і	і	��	ціл�м�	с��іті.	В��а	��х���ла	��	
міл�й��а	с�л�аті��	 і	 �фіцері��.	Саме	�ля	фі�а�с���а��я	��ійс�ка	ще	
Петр�	I	за�р���а����	����ш��й	���ат�к.)

9. Проблемні завдання та запитання.

ім�ерат�рс�к�й	реж�м �р�т�ст�я��я	 ��іл�����м�а,	�аці��ал���	
с��і��ма	�с�б�стіст�

—	 За��шіт�,	як�м	є	�с�����е	�р�т�ст�я��я	��	��емі.
—	 Ч�	 є	 ша�с	 ��	 �с�б�ст�сті,	 �а��іт�	 ге�іал����,	 ���л���т�	 �а	

��лю,	щ�с�	змі��т�	��	ж�тті	�р�г��бле��г�	�ар���?	(М�ж�а	�р�-
��ест�	 як	 і�теракт����і	 ���ра���	 «М�зк����й	 шт�рм»	 аб�	 «Займ�	
��з�цію».)

IV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Після	р�б�т�	�а	�р�ці	я	зр�з�мі��	(зр�з�міла)…»
«Ше��че�к�	��	��емі	«С��»	��каза��	себе	�е	л�ше	с��і��м�м	гр�-

ма�я����м,	а	й…»
«Найбіл�ше	ме�і	с����бал�ся…»

V. доМашнє завдання

О�рацю��ат�	матеріал	�і�р�ч��ка,	��міт�	характер�з���ат�	�б-
раз�	��ем�	«С��».
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Урок № 44

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�.	 П�сла��я	 «І	 мерт���м,	 і	 ж�-
���м…».

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж-
�ій	 зміст	 т���р�	 та	 й�г�	 м�рал���х	 �аста����;	
���ск��алю��ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я,	
к�ме�т���а��я,	 а�аліз�	 лір�-е�іч��х	 т���рі��;	
р�з�����ат�	��мі��я	���сл���лю��ат�	��лас�і	��мк�,	
�р������т�	 а�ал�гі�	 з	 реал���м	ж�ттям;	 ���х�-
�����ат�	 �атрі�т�зм,	 ф�рм���ат�	 �ерек��а��я,	
щ�	за	б���-як�х	�бста����	�е�бхі���	р�з�ілят�	
ці���сті	с���г�	�ар���.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	збірк�	й�г�	т���рі��,	ілюст-
раці�	��	��сла��я,	а��і�за��с�.

Теорія літератури: ��сла��я,	 к�м��з�ція,	 �р���і��а	 ��мка,	 аф�-
р�зм�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Із	жа�р�м	 ��сла��я	 м�	 з�ай�м�л�ся	 �і�	 час	 �����че��я	 т���р-

ч�сті	І��а�а	В�ше�с�к�г�.	Цей	����	��ет�ч���	т���рч�сті	—	����	із	
�айем�цій�іш�х.	У	Ше��че�ка	ж	��і�	—	ще	й	�айш�рш�й	за	а���-
т�рією,	 �р�з�аче��ям:	 «І	 мерт���м,	 і	 ж����м,	 і	 �е�ар�ж�е���м	
землякам	м��м	 ��	 Укра��і	 і	 �е	 ��	 Укра��і	 м�є	 �р�ж�єє	 ��сла�іє».	
Щ�	ж	це	за	��сла��я,	яке	�ійс��	�р�йшл�	через	ст�ліття,	�ійшл�	
��	�алек�х	�аща�кі��,	 з���сім	�е	��трат���ш�	с���є�	акт�ал���сті,—	
�із�аєм�ся	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.
За��шіт�	тр�	тез�,	які	���з�ачают�	з�аче��я	��ем�	Ше��че�ка	
«С��».

1)	 П�ет	��каза��	реал���	карт���	с�час��г�	й�м�	ж�ття	��	цар-
с�кій	ім�ері�;

�)	 ���смія��	 с�стем�	 кер���а��я	 �ержа���ю,	 �ес�ра��е�л����й	
ла�;
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3)	 змалю��а��	м�рал���	з���р���іл�х	«землячкі��»,	к�трі	г�т���і	
�а	 б���-які	 к�м�р�міс�	 з	 ��шею,	 с���істю,	 рі���ю	 м����ю	
зара��	��лас���	к�р�сті,	з��ел�че��я	�а�	і�ш�м�.

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виразне читання послання «і мертвим, і живим…».

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідниць-
кого характеру.
—	 Щ�	є	с�іл���м	�	��сла��і	 і	��емі	«С��»?	 (Пр�����ж�єт�ся	

тема	«землякі��».)
—	 Д�	 к�г�	 із	 с�час��кі��	 з��ертаєт�ся	 а��т�р?	 (К��ф�рм���а���	

част���	�кра��с�к��	еліт�.)
(Д � �� і � к а.	 Конформізм	 —	 �ас����е,	 �р�ст�с�����ц�ке	 �р�-

й�яття	 г�т����х	 ста��арті��	 �	 ����е�і�ці,	 беза�еляцій�е	 ���з�а��я	
іс��юч�х	��ря�кі��,	 ��рм	 і	 �ра���л,	 безм����е	 сх�ля��я	�ере�	 а��-
т�р�тетам�.)

—	 Щ�	зга��є	��ет?	(К�м�лекс	ме�ш���арт�сті	�кра��ці��.)
—	 Для	 ч�г�	 ��і�	 кр�т�ч��	 �ерегля�ає	 �аці��ал���	 іст�рію?	

(За�ля	�ерс�ект����	��	кращ�г�	майб�т���г�.)
—	 Ч�м,	�а	��мк�	��ета,	загр�ж�є	����га	��і�с�т�іст�	змі�	�	с�-

с�іл�ст��і?	(Кр�����р�л�ттям.)
—	 За��шіт�	�аз���	�астр�є���х	і�т��ацій	т���р�,	зр�біт�	���с��-

���к.	(С��еречка,	�ерест�р�га,	��гр�за,	закл�к;	���с�����к:	за	б���-
як�х	�бста����	�е�бхі���	зал�шат�ся	з	�ар���м,	й�г�	ці���стям�,	
люб�т�	�ар��	�е	�а	сл���ах,	а	�а	�ілі.)

4. Завдання учням.
В���шіт�	 із	 т���р�	 сл���а,	 які	 стал�	 аф�р�змам�,	 кр�лат�м�	
���сл���ам�,	�р�к�ме�т�йте	�х.

(Кай�а�ам�	мі�яют�ся,	
Пра����ю	т�рг�ют�.

� � �
П�����іт�ся	�а	рай	т�х�й,	
На	с���ю	кра���,	
П�любіте	щ�р�м	серцем	
Вел�к�	р����,	
Р�зк�йтеся,	братайтеся!

� � �
В	с����й	хаті	с���я	й	�ра���а,	
І	с�ла,	і	���ля.
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� � �
Нема	�а	с��іті	Укра���,	
Немає	�р�г�г�	Д�і�ра,	
А	���	�ретеся	�а	ч�ж���	
Ш�кат�	��бр�г�	��бра.

� � �
Ох,	якб�	те	стал�с�,	щ�б	���	�е	��ертал�с�.

� � �
Схаме�іт�ся!	б���те	лю�е,	
Б�	л�х�	��ам	б��е.

� � �
О�ц�раєт�ся	брат	брата	
І	��т���	мат�.

� � �
Не	��ріте	�ітей	��аш�х,	
Щ�	�����	�а	с��іті	
На	те	тіл�к�,	щ�б	�а����ат�...

� � �
Та	й	зас��ят�,	і	�рем��р�х	
Нем��рі	���рят�!

� � �
Якб�	���	��ч�л�с�	так,	як	треба,	
Т�	й	м��ріст�	б�	б�ла	с���я.

� � �
Та	ч�тайте	
О�	сл���а	��	сл���а,	
Не	м��айте	а�і	т�тл�,	
Ніже	ті�	к�м�,	
Все	р�зберіт�...	та	й	с��тайте	
Т��і	себе:	щ�	м�?..	
Ч��	с���?	як�х	бат�кі��?	
К�м?	за	щ�	зак�ті?.

� � �
Учітес�,	ч�тайте,	
І	ч�ж�м�	�а�чайтес�,	
Й	с���г�	�е	ц�райтес�!

� � �
Об�іміт�ся	ж,	брат�	м��,	
М�лю	��ас,	благаю!

та	і�.)
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 робота в парах.

—	 Обг����ріт�,	як	е�іграф	��сла��я	«Аще	кт�	речет,	як�	люб-
лю	Б�га,	а	брата	с���ег�	�е�а�����т,	л�ж�	ест�»	����’яза��й	з	і�еєю	
т���р�;	���сл���іт�	с���ю	��мк�.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«З	�сіх	�р���кі��	із	��сла��я	ме�і	�айбл�жче	��	��ші...»
«Ме�е	��раз�л�...»
«Ме�і	за�ам’ятал�ся...»

VII. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	���раз��	ч�тат�,	а�аліз���ат�	��сла��я;	��рацю��а-
т�	матеріал	за	�і�р�ч��к�м;	�����ч�т�	�р����к	�а�ам’ят�	(аб�	кіл�-
ка	к�р�тк�х	�р���кі��-аф�р�змі��).

Урок № 45

Тема. Т.	Г.	Ше��че�к�.	В�раз�е	ч�та��я	��ірші��	�а�а-
м’ят�.

Мета: за	����м�г�ю	зас�бі��	���раз��г�	ч�та��я	��м�г-
т�ся	 р�з�мі��я	 �ч�ям�	 і�ей��-х���ж���г�	
зміст�	Ше��че�к����х	 т���рі��,	 �с��і��мле��я	 �х	
багат�з�ач��сті,	 крас�	 й	 ��ет�ч���	 ����ерше-
��сті;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я	
�а�ам’ят�,	 акт�рс�кі	 та	 �рат�рс�кі	 з�іб��сті;	
���х������ат�	 с��і��м�	 гр�ма�я�с�к�	 ��з�цію,	
кращі	лю�с�кі	як�сті.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	збірк�	й�г�	т���рі��,	�ла�-
шет�-табл�ці	з	те�рі�	���раз��г�	ч�та��я,	а��і�-
за��с�.

Теорія літератури: ���раз�е	ч�та��я,	тем�,	і�т��ація,	�а�за,	л�гіч-
��й	�аг�л�с,	міміка,	жест�.

Хід уроку

I. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».
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II. основний зМісТ робоТи

1. робота в парах.
(Уч�і	����т�рюют�	�����че�і	�а�ам’ят�	т���р�.)

2. розповідь напам’ять віршів Шевченка.
(Уч�і	 ���раз��	 ч�тают�	 �р���к�	 з	 ��сла��я	 «І	 мерт���м,	 і	ж�-

���м...»	 та	 і�ші	 ��ірші,	 які	 �е	 ��ст�гл�	 р�з����іст�	 �а	 ���ере��іх	
�р�ках.)

(М�ж�а	 �р���ест�	 цей	 ета�	 �р�к�	 �	 ���гля�і	 к��к�рс�	 з	ж�рі,	
���з�аче��ям	�ерем�жці��	та	�х	�аг�р��же��ям.)

3. Практикум з теорії віршування.
В�з�ачте	��ірш���і	р�змір�	�р���кі��	 із	т���рі��	Ше��че�ка,	с��сіб	
р�м���а��я.

Ре��е5	та	ст�5г�е,	Д�і5�р	ш�р�5к�й,	
∪	—		∪			—		∪				——					∪	—		∪		
Сер��5т�й	��і5тер	за�����а5,	
		∪		—		∪			—	∪			∪	∪	—	
Д���5л�	��е5рб�	г�е5	���с�5кі,	
	∪	—	∪			—	∪			—			∪	—	∪		
Г�ра5м�	х���5лі	�і�ійма5.		
∪	—	∪			—		∪		∪		∪		—	

	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪	
	|	∪—	|	∪—	|	∪∪	|	∪—	
	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪	
	|	∪—	|	∪—	|	∪∪	|	∪—	|	

(Ч�т�р�ст����й	 ямб,	 р�ма	 �ерехрес�а,	 жі��ча	 черг�єт�ся	
з	ч�л���іч�ю.)

Б’ю5т�	��р�5г�:	мі5сяц�	сх�5��т�,	
——–			∪	—	∪			—		∪					—				∪	
Я5к	і	�е5рше	сх�5����...	
—		∪	—		∪				—		∪			
Нема5	Сі5чі,	�р��а5��	і	т�5й,	
∪		—		—	∪			∪			—		∪		—		
Хт�5	��сім	��е 5рх����5����!	
 —					∪				—		∪	—		∪	

	|	—	∪	|	—∪	|	—∪	|	— ∪	|		
	|	—∪	|	—∪	|	—∪	|		
	|	∪—	|	—∪	|	∪—	|	∪—	|		
	|	—∪	|	—∪	|	—∪	|	

(Ч�т�р�ст����й	 х�рей	 з	 х�ріямб�м	 �	 трет��м�	 ря�к�;	 �ере-
хрес�а	р�ма.)

Все	й�е5,	��се	м��а 5є	—	і	кра5ю	�ема5є,	
		∪ 		—					∪			∪	—∪				∪		—	∪		∪	—	∪	
К���5	ж	�����	�і5л�с�?	��і�кі 5ля	��зял�5с�?	
∪		—						∪	∪		—		∪							∪	—	∪			∪  —



5      5      5      5
5      5           5

5      5           5
5      5      5      5

5      5      5      5
5      5      5      
5    5        5      5

5      5      5      
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	|	∪—∪	|	∪—∪	|	∪—∪	|	∪—∪	|	
	|	∪—∪	|	∪—∪	|	∪—∪	|	∪—

(Ч�т�р�ст����й	амфібрахій,	�ерехрес�е	р�м���а��я.)

ііі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Найкращ�м	ч�тцем,	�а	м�ю	��мк�,	б���...»
«Ме�і	с����бал�ся...	»
«Те�рія	��ірш���а��я	—	це...	»

IV. доМашнє завдання

В�брат�	 ����	 із	 �р���кі��	 з	 ��ірші��	Ше��че�ка,	 ���з�ач�т�	 й�г�	
��ірш����й	р�змір,	����	р�м���а��я.

Урок № 46

Тема. М�т���	жі��ч��	��лі	�	т���рч�сті	Ше��че�ка.	П�е-
м�	«Катер��а»,	«Найм�чка».

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�,	 ч�м�	Ше��че�к�	
так	 �б�лі��а��	 за	 ��лю	 жі��к,	 як�м	 є	 х���ж-
�є	 ��тіле��я	ціє�	 тем�;	 ���ск��алю��ат�	 �а���ч-
к�	 ���раз��г�	 ч�та��я,	 а�аліз�	 лір�-е�іч��х	
т���рі��,	 ���сл���ле��я	 ��лас���	 ��мк�	щ���	 �р�-
ч�та��г�;	���х������ат�	��ч�ття	��і�����і�ал���сті	
за	с����	��ч��к�,	м�л�сер�я,	�раг�е��я	��	��тр�-
ма��я	загал����р�й�ят�х	м�рал���х	��рм.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	ре�р���кці�	карт��	Ше��-
че�ка	 �а	 ��і�����і���	 темат�к�;	 ілюстраці�	 ��	
��ем.

Теорія літератури: ��ема,	 лір�ч��й	 ��і�ст��,	 х���ж�є	 �загал�-
�е��я.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Ше��че�к�	 за��ж��	 зах��лю��а��ся	 крас�ю	 жі�к�,	 �б�лі��а��	

за	 ��	 ��лю,	 мрія��	 бач�т�	щасл����ю.	 А	 це	 бажа��я	 б�л�	 за	 т�х	
часі��	 майже	 �ез�ійс�е���м!	 П�ет	 зга��є	 с���ю	 матір,	 як�	 ��же	



5        5        5        5
5        5        5        5
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ра��	 «��ж�а	 та	 �раця»	 ��клал�	 ��	 м�г�л�,	 с���ю	 �я��к�	—	 се-
стр�	Катер���,	 яка	 �ракт�ч��	 ����ік�	 зал�шалася	 ��	 крі�ачках,	
с�сі�к�	Окса��,	щ�	�і�тр�м���ала	й�г�	�	��ажкі	х���л���	(зга�ай-
те	 ��ірш	 «Ме�і	 тр��а�цят�й	 м��ал�...»),	 але	 сама	 стала	 жерт-
���ю	р�з��с��ка.	Т�м�	так	багат�	��	Ше��че�ка	т���рі��	�р�	жі��к,	
і	 з�браж�є	 ��і�	 �х	 і	 ��	 р�ма�т�ч��м�	 ст�лі,	 і	 ��	 реаліст�ч��м�,	
і	��	с�м���ліч��-�загал��е��м�.	Ос�	�р�	це	м�	б��ем�	г����р�т�	�а	
с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Перевірка домашнього завдання.
(Уч�і	 зач�т�ют�	���бра�і	�р���к�	 із	 т���рі��	Ше��че�ка	й	���з�а-

чают�	�х	��ірш����й	р�змір	та	�����	р�м.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

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	��б�����а�а	��ема?	(Р�з����і��	�еремеж����єт�ся	з	лір�ч-

��м�	��і�ст��ам�.)
—	 Д�	к�г�	з��ертаєт�ся	а��т�р	�	с����х	лір�ч��х	��і�ст��ах?	(Д�	

с���є�	 гер���і	 Катер���,	 ��	 ч�тачі��,	 �ере��аж��	 м�л���х	 �і��чат;	
�кремі	��і�ст���	�р�с��яче�і	р�з��мам	�р�	с�с�іл��і	�р�ч���,	щ�	
��р���л�	 г�ре	 Катер���,	 �р�	 а�т�г�ма��іст�	 т�г�час��г�	 ла��,	
�е�ра����	�а	с��іті.)

—	 Як	���	ста���теся	��	Катер���?	За��шіт�	ла�цюж�к	��ч�т-
ті��,	щ�	�����кал�	�р�тяг�м	ч�та��я	т���р�.

—	 Які	 ем�ці�	 �����кают�	 �	 ��ас,	 к�л�	 ���	 ��маєте	 �р�	 ��ч���к	
бат�кі��	Катер���?	(Ос��,	жал�,	с�і��ч�ття	т�щ�.)

—	 Ч�м�	 те,	 щ�	 �фіцер	 �е��тр�ма��ся	 с���г�	 сл���а	 ст�с�����	
сіл�с�к��	�і��ч���	�е	�с��ж���ал�ся?	(Б�	крі�ак�	����ажал�с�	лю��-
м�	��жч�г�	ста��.)

3. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
	 В�з�ачте	�р���і��і	��мк�	��ем�.
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О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Зас��же��я	р�з��с��х	�а�і��-�фіцері��;
—	 застереже��я	�і��чат	��і�	�ер�з��ажл����х	�ч��кі��;
—	 ���сл���ле��я	с�і��ч�ття	��	з��абле��х	�і��чат-крі�ач�к.

4. інтерактивна вправа «дерево рішень».

Проблема
Яке	ріше��я	м�гла	б	�р�й�ят�	Катер��а,	к�л�	зал�ш�лася		

з	��зашлюб��ю	��т���ю?

Ріше��я	I Ріше��я	II Ріше��я	III

В��р�с�ла	�р�ще��я	
��	бат�кі��	і	зал�ш�лася

Пі�к���ла	��т���	
без�іт��м	зам�ж-
��м	лю�ям

Пішла	б	�	�айм�	
��	міст�,	�рацю��ала	б	
�р�	м��аст�рі

��з�т����е �егат����е ��з�-
т����е

�ега-
т����е

��з�-
т����е
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т����е

З
ал

�
ш
�
л
ас
я
	б
	

ж
�
��а

	і
	з
	�
�
т�

�
�ю

,	
�
р
ац

ю
��а

л
а	
б,
	�
�-

�
�м

аг
ал

а	
ба
т�
к
ам

Ч
�
л
а	
б	
�
�к

�р
�
	з
	

б�
к
�
	�
�
�
�с
ел

�ц
і��
	

та
	б
ат
�к

і��
,	
з	
�
�
т�

-
�
�
	б
	г
л
�
з�
��а

л
�

�
�
т�

�
а	
б	
і	
са
м
а	

за
л
�
ш
�
л
�
ся

	ж
�
��і

�
�з
б�

л
ас
я
	б
	с
���

г�
	

м
ат
ер

�
�
ст
��а

б�
л
а	
б	
ж
�
��а

,	
���

-
р
�с
т�

л
а	
б	
�
�
т�

�
�

�
�з
б�

л
ас
я
	б
ат
�-

к
і��
щ
�
�
�
	й
	б
ат
�-

к
і��
,	
�
ер

еж
�
��а

л
а	
б	

��е
л
�
к
і	
тр

�
�
�
�щ

і
5. Виразне читання або самостійне опрацювання учнями поеми 

«Наймичка».

6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
—	 Яка	з	��ем	�р�	жі��ч�	��лю	с�ра���ла	�а	��ас	с�л��іше	��ра-

же��я,	ч�м�?

7. колективна робота.
—	 В�з�ачте,	 ��	 як�м�	 літерат�р��м�	 ст�лі	 �а��са�а	 ��ема	

«Катер��а»,	а	��	як�м�	—	«Найм�чка».	С���є	т��ер�же��я	�бґр��-
т�йте.

8. огляд ілюстративних матеріалів.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Зга�айте,	з��і�к�	ці	��ет�ч�і	ря�к�,	хт�	є	�х	а��т�р�м.
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Д�к�	б��е	ж�т�	Укра��а	
В	те�лім	хлібі,	��	бар����х	с�ах	�ітей	—	
Йт�ме	біл�м	��лем	Катер��а	
З	�ем���лям,	�р�т��т�м	��	гр��ей.	
Ос��ят���ш�	�е���м�����м	б�лем	
Все	�р�й�еш�є,	к�ж��	�аш�	м�т�,	
Й�е	����а,	і	м���	��ел�ке	к�л�,	
Біле	�еб�	�а��з��гі�	лет�т�.

Пр�	�і���ч�	ц��т�,	�р�	кал���	
Не	с�і��ай,	��ете,	�е	к���л�,	
Б�	й�е	с��г���і	Катер��а	
Т�м	шлях�м,	щ�	�аші	кре���і	йшл�...

(Л.	К�сел����.	«Катер��а».)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«На	ме�е	�езаб�т�є	��раже��я	с�ра�����	е�із��...»
«Я	зр�з�мі��	(зр�з�міла)...»
«Д�маю,	 щ�	 ��ема	Ше��че�ка	 «Катер��а»	 так	 ��люб�лася	

��	�ар��і	т�м�...»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	 �ереказ���ат�,	 а�аліз���ат�	 ��ем�,	 характер�з���ат�	
�браз�	 та	 ��рі���ю��ат�	 �х;	 ��рацю��ат�	 статтю	 �і�р�ч��ка.	 Пі�-
г�т���ат�ся	��	темат�ч���	к��тр�л����	р�б�т�.

Урок № 47

Тема. Тематична контрольна робота.	 «Т���рчіст�	
Т.	Г.	Ше��че�ка».�

Мета: акт�аліз���ат�	й	�загал���т�	з�а��я	шк�лярі��	
�р�	 ж�ття	 і	 т���рчіст�	 ге�іал���г�	 ��с�ме�-
��ка;	 ���я���т�	рі��е��	 з�а��,	 �мі��	 та	�а���ч�к	
з	мет�ю	 �х	к�рекці�;	р�з�����ат�	�ам’ят�,	�браз-
�е	 та	 л�гіч�е	 м�сле��я,	 ��мі��я	 а�аліз���ат�	
тем�,	�р�блем�	й	�браз�,	���сл���лю��ат�	��лас�і	
��мк�;	 ���х������ат�	 акт�����	 гр�ма�я�с�к�	 ��-

�	 Уч�тел�	так�ж	м�же	���к�р�ст������ат�	����а��я:	В.	В.	Паращ�ч.	Укра��с�ка	
літерат�ра.	��	клас	(�ля	�кра��с�к�х	шкіл):	К�м�лекс��й	з�ш�т	�ля	к��тр�лю	
з�а��.—	Х.:	В��-���	«Ра��к»,	�00��.
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з�цію,	 �аці��ал���	 сам�с��і��міст�,	 т�лера�т-
�іст�,	 ��ч�ття	 ����аг�	 ��	 сла����г�	 м���л�г�	
�аш�г�	�ар���	і	й�г�	кращ�х	�ре�ста����кі��.

обладнання: тест���і	за���а��я	�	����х	��аріа�тах.
Теорія літератури: елегія,	 лір�ка,	 лір�-е�іка,	 містерія,	 алег�рія,	

гр�теск,	к��траст,	�м����іст�.

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� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 В�з�ачте,	к�м�	а�рес���а�е	��сла��я	Т.	Ше��че�ка	«І	мерт-

���м,	і	ж����м...».
А	 Укра��с�к�м	крі�акам;
Б	 ліберал���м�	�а�ст���;
В	 царс�к�м�	�ря��;
Г	 літерат�рам	різ��х	�а�рямкі��.

�.	 Г�л����а	��мка	��ем�	Т.	Ше��че�ка	«Ка��каз»:
А	 зас��же��я	загарб��ц�к��	��літ�к�	царс�к�г�	�ря��;
Б	 зах��ле��я	іст�рією,	міф�л�гією	�ар��і��	Ка��каз�;
В	 �сла��ле��я	м�ж��сті	 г�рці��,	 крас�	 ка��каз�к��	 �р�р�-

��;
Г	 зас��же��я	агресі�	г�рці��.

3.	 Д���шіт�	рече��я.
	 Елегія	—	це...
4.	 Щ�	с�м���ліз�є	«��ел�к�й	л��х»?

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 Наз��іт�	�с�����і	тем�	ра�����	т���рч�сті	Т.	Ше��че�ка.
�.	 Р�зкр�йте	 �браз	 «землячкі��»	 �	 ��емі	 Т.	Ше��че�ка	 «С��»	

та	��сла��і	«І	мерт���м,	і	ж����м...».

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	 ціка��а	 та	 грам�т�а	 ��і�����і��	 �ці�юєт�ся	 ��	 4	ба-
л�.)
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В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 На��шіт�	тез�	��	тем�:	«Жі��ча	��ля	�	т���рах	Ше��че�ка	

та	різ�і	т���	й	с��с�б�	��	��тіле��я».
Б	 Пі�т��ер�іт�	аб�	с�р�ст�йте	��мк�:	«Ж�ття	Т.	Ше��че�ка	—	

������г»,	�а��і��ш�	��і�����і��і	арг�ме�т�.

Варіант II

П� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і
(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Пр���і���ю	 ��мк�ю	 ��сла��я	 Т.	Ше��че�ка	 «І	 мерт���м,	

і	ж����м...»	є:
А	 �т��ер�же��я	с�л�	з�а��,	�а��ча��я;
Б	 �т��ер�же��я	 т�г�,	щ�	 ста�����ще	крі�акі��	м�ж�а	 змі-

��т�	ре���люцій��м	шлях�м;
В	 зас��же��я	 �а�і��-лже�атрі�ті��,	 �х���г�	 к�м�лекс�	

ме�ш���арт�сті;
Г	 зас��же��я	царс�к�х	�р�сл�ж��кі��,	крі��с��кі��	і	са-

м��	царс�к��	��ла��.
�.	 Хт�	 є	 г�л�����м�	 гер�ям�	містері�	Т.	Ше��че�ка	«Вел�к�й	

л��х»?
А	 Тр�	�ташк�,	тр�	���р���,	тр�	лір��к�;
Б	 тр�є	к�закі��,	Б.	Хмел���ц�к�й,	Катер��а	II;
В	 ��крі�аче��й	�кра��с�к�й	�ар��;
Г	 �айм�т�.

3.	 Д���шіт�	рече��я.
	 Гр�теск	—	це...
4.	 Щ�	с�м���ліз�є	Пр�метей	�	��емі	Т.	Ше��че�ка	«Ка��каз»?

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �
(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 П�рі���яйте	 �браз�	 г�л�����х	 гер����	 ��ем	 Т.	Ше��че�ка	

«Катер��а»	й	«Найм�чка»,	з�ай�іт�	�	��х	с�іл��е	та	��і�-
мі��е.

�.	 В�з�ачте	 �с�����і	 сюжет�і	 лі�і�	 ��ем�	 «Гай�амак�»	 та	 �х	
елеме�т�.

В � с � к � й 	 р і �� е � �
(Зміст����а,	 ціка��а	 та	 грам�т�а	 ��і�����і��	 �ці�юєт�ся	 ��	 4	ба-

л�.)
В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 На��шіт�	 тез�	 ��	 тем�:	 «Наці��ал��а	 �р�блемат�ка	

�	т���рч�сті	 Т.	Ше��че�ка	 �ері���	 “тр��х	 літ”	 і	 с����ріст�	
а��т�рс�к��	�ці�к�	іст�р�ч��х	�іячі��».

Б	 Зр�біт�	і�ей��-х���ж�ій	а�аліз	�любле��г�	��ірша	Т.	Ше��-
че�ка	(аб�	�р���ка	з	��ем�).
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Урок № 48

Тема. Різ���ла����іст�	 з�браже��я	 жі��ч�х	 �бразі��	
�	��іршах	 Т.	Г.	Ше��че�ка	 «На	 �а�щ��і	 �ше��-
цю	жала...»,	«У	�ашім	ра�	�а	землі...»,	��	��емі	
«Марія».

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�і	
�с�бл����сті	т���рі��	Ше��че�ка	�р�	жі��ч�	��лю,	
��і�ч�т�	крас�	��ет�ч��г�	сл���а;	р�з�����ат�	�а-
���чк�	 ��рі���ял���г�	 а�аліз�	 с��с�бі��	 �тіле�-
�я	 тем�	 жі��ч��	 ��лі	 �	 т���рч�сті	Ше��че�ка,	
��мі��я	 ���сл���лю��ат�	 ��лас�і	 с��же��я	 щ���	
��р�ше���	 �р�блем�;	 ���х������ат�	 ша��бл���е	
ста��ле��я	��	жі�к�	��	�сіх	��	і��стасях.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 жі��чі	 ��ртрет�	 й�г�	
р�б�т�,	а��і�за��с�.

Теорія літератури: лір�ч��й	��ірш,	��ема,	�р���і��і	��мк�,	х���ж-
�і	�браз�,	х���ж�і	зас�б�,	бібле�зм�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Ше��че�к�	��бре	з�а��	ста�����ще	жі��к	��	крі�ац�кій	Укра��і,	

гл�б�к�	 с�і��ч���а��	 �м,	 �амага��ся	 �і�тр�мат�	 с����м	 сл����м,	 аб�,	
�р��айм�і,	���кл�кат�	��	��х	��ч�ття	м�л�сер�я	��	 і�ш�х.	Т�м�	
�а	 ст�рі�ках	 й�г�	 к��ж�к	 ���ерше	 ��	 літерат�рі	 з’я���л�ся	 ті,	
�р�	 к�г�	 ��	 т���ар�ст��і	 �е	 �р�й�ят�	 б�л�	 г����р�т�	—	жебрачк�,	
��кр�тк�,	 калік�,	 к�тр�х	 �аз���ал�	 с���ам�,	 ��і��мам�,	 ��і�	 як�х	
з	�г���ю	��і���ертал�ся.	Але	ж	і	�і�	�ра��ю	с���т���ю	м�же	б�т�ся	
ч�сте,	благ�р���е	серце,	з�ат�і	к��іт�	гарячі	��ч�ття	й	�р�страс-
ті,	р�зігр���ат�ся	�рам�	шекс�ірі��с�к��	с�л�.

О��ак	�ля	Ше��че�ка	жі�ка	�е	л�ше	���е���ле�а	крі�ачка.	Це	
й	щасл���а	мат�,	 і	�р���іт�а	сестра,	 і	щ�ра	к�ха�а.	Врешті-решт,	
жі�ка	—	��с�бле��я	крас�	�а	землі,	а	С��ята	Мат�,	Б�г�р���ця	—	
�жерел�	 ��бра,	 яке	 змі�ює	 с��іт.	Це	 ��та��я	 м�	 й	 б��ем�	 ��слі-
�ж���ат�	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

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 Ма-
ТеріалУ

1. Виразне читання вірша т. Шевченка «Сон» («На панщині пше-
ницю жала…»); прослуховування аудіозаписів.

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда, частковий аналіз твору.
—	 Щ�	�	��ірші	�алеж�т�	м���л�м�	час���і,	а	щ�	м�ж�а	��і��ес-

т�	��	��іч��х	���ят�?	(М���ле	—	крі�ачч��а,	�ітей-�ем���лят	бра-
л�	�	ж����а	�а	р�б�т�	��	��ле;	р�ч�а	р�б�та;	��іч�е	—	люб���	матері	
��	��т���,	мрія	�р�	��	щасл����	��лю.)

—	 П�рі���яйте	���а	т���р�	Ше��че�ка	з	�аз���ю	«С��»	(«У	��сяк�-
г�	с���я	��ля…»	та	«На	�а�щ��і	�ше��цю	жала…»),	з�ай�іт�	щ�с�	
с�іл��е	(крім	�аз���)	та	��і�мі��е	(крім	жа�р�	та	�бсяг�).

(С�іл��е:	є	�браз�	матері��-крі�ач�к,	кр�т�ка	т�г�час��г�	с�-
с�іл���г�	ла��;	карт���	тяжк��	�раці,	ста�����ща	�ітей	крі�акі��;	
реаліст�ч��й	ст�л�	��с�ма.	Ві�мі��е:	елеме�т�	р�ма�т�к�	�	��ір-
ші;	«с��»	—	�я����й	та	реал���й	т�щ�.)

4. Виразне читання вірша т. Шевченка «у нашім раї на землі…».

5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

6. Евристична бесіда.
—	 На	які	част���	м�ж�а	�м�����	���іл�т�	��ірш?	(На	ч�т�р�:	

г�р�іст�	щасл�����	матері-селя�к�	с���єю	мал�ю	��т���ю	—	��ля	
��	майб�т���м�,	 к�л�	 �іт�-крі�ак�	 ���р�ст�т�;	 с�р�м	 жі�к�-��-
кр�тк�	—	 ��ля	 ��	 та	 ��т���	 ��	 майб�т���м�.)	 (М�ж�а	 за��сат�	
�	���гля�і	�ла��,	табл�чк�.)

—	 Які	сл���а	з	��ірша	стал�	аф�р�зм�м?
(У	�ашім	ра�	�а	землі	
Ніч�г�	кращ�г�	�емає,	
Як	тая	мат�	м�л��ая	
З	с����м	��тят�чк�м	мал�м.)

7. Виразне читання поеми Шевченка «Марія».

8. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

9. Евристична бесіда.
—	 В	 якій	 ����ій	 і��стасі	 ��стає	 Ше��че�к���а	 жі�ка-мат�?	

(Б�г�р���ці,	 яка	 ��ела	 зем�е	ж�ття,	 стала	 матір’ю	 С��а	 Б�ж�г�	
і	 �ісля	 й�г�	 заг�белі	 �р�����ж�ла	 с��ят�	 с�ра���	—	 сіят�	 ��	 с��іт�	
люб���,	�ра����.)

—	 П�рі���яйте	 �����за��іт��й	 �ереказ	 �р�	 Б�г�р���цю	Марію	
з	т���р�м	Ше��че�ка.	 В�сл���іт�	 с���ю	 ��мк�	щ���	 ��ем�:	 це	 ��е-
т�ч��й	�ереказ	ч�	т���рча	 і�тер�ретація?	 (Т���рча	 і�тер�ретація;	
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�	біблій��м�	�ереказі	�е	й�ет�ся	�р�	 те,	щ�	С��ята	Мат�	�р�����-
ж�ла	с�ра���	с��а;	����а	�е	б�ла	�айкращ�ю	та	і�.)

10. Виконання завдання проблемно-пошукового характеру.
В���шіт�	бібле�зм�,	��яс�іт�	�х�ю	ст�л�����	ф��кцію.

(У����а�іє,	���злагаю,	�ре�е��р�ч�а,	благая,	�реч�ста,	��ст�й-
���ітая,	����м�,	�сал�м,	ле�та,	��етхая,	местя,	а��ст�л,	��рфіра	та	
і�.;	 ст�л����а	ф��кція	—	�абл�з�т�	 т��ір	 ��	 ст�лю	 �����за��іт��г�	
�ереказ�,	�а�ат�	й�м�	с�м���ліч��-�загал��е��г�	з���ча��я.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
П�є��айте	х���ж�і	зас�б�	з	�х	���з�аче��ям.

�ре�е��р�ч�ая,	благая,
�кра�е��х,	слі��х
�лач�,	р��аю

метаф�ра

��ле��к�,	хат���чк�
���ісі��ка

���г�к�

�е�аче	�а	с���ю	��т���
�е�аче	��к��а�а

����т�р�

О	��ле!	О	лю��! с����ім�

�а	х�тір	б���арі��	�б�г�й
��м�л�лася	Марія

зме�ше��-�естл���і	сл���а

За	�ра����	стат�!	за	�ра����	зг���т�!
Без	�ра����	г�ре!

��рі���я��я

П��іс	л�ка���м	�ра����	сл���� і���ерсія

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Для	ме�е	б�л�	�����м…»
«Ме�е	��раз�л�	(ме�і	с����бал�ся)…»
«Д�маю,	щ�	жі�ка	�ійс��…»

VII. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	���раз��	ч�тат�,	а�аліз���ат�	��ірші	й	��ем�,	харак-
тер�з���ат�	 �а�рям�;	 ��чат�	 реалізацію	 �р�ект�	 ��	 за��ерше��я	
тем�	 «Т.	Г.	Ше��че�к�»:	 �і�г�т���ат�	 с��ят�	 (к��фере�цію,	 �ре-
зе�тацію)	 «Ві��к	 сла���	К�бзарю»	 (�б’є��а��я	 ��	 гр���,	 р�з���іл	
за���а��,	�б���’язкі��	�	гр��ах,	к��с�л�тація	��ч�теля);	�і�г�т���ат�	
����і��мле��я.
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Урок № 49

Тема. Верш���і	 зразк�	Ше��че�к�����	лір�к�	�ері���	
арешт�,	засла��я	та	�ісля	����ер�е��я.

Мета: ����м�гт�	шк�лярам	�с��і��м�т�	філ�с�фс�к�й	
зміст,	 крас�	 ��ет�ч��х	 т���рі��	 Ше��че�ка;	
���ск��алю��ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я,	
а�аліз�	лір�ч��х	т���рі��,	���сл���ле��я	��лас��х	
��ч�тті��	і	��м�к	з	�р������	�р�ч�та��г�;	���х�-
�����ат�	�раг�е��я	��	чес��г�,	�ра��е���г�	ж�т-
тя	��	��брі	та	��заєм�����азі.

обладнання: ��ртрет�	 ��с�ме���ка	 ��і�����і���г�	 �ері���,	
ре�р���кці�	карт��	Т.	Ше��че�ка,	ілюстраці�	��	
й�г�	т���рі��	��і��м�х	х���ж��кі��.

Теорія літератури: лір�ч��й	 гер�й,	 �с�х�л�гізм,	 а��т�бі�графіч�і	
м�т����,	жа�р	лір�ч���	ме��таці�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
У	�і��есе��м�	й	замрія��м�	�астр��	����ертаєт�ся	Ше��че�к�	

з	 ��есілля	 с���г�	 т���ар�ша	 ��	 К�є��а:	 ��бре	 б	 і	 й�м�,	 �арешті,	
з�айт�	 с�бі	 �ар�;	 ���кла�ат�	 малю��а��я	 ��	 ��і��ерс�теті	 (��ета	
�е�а����	 �р�з�ач�л�	 т���	 ���кла�ачем	 «��	 ����е	 ��ыта	 �а	 ����	
г��»),	 ����ат�	 ���р�ге	 с���г�	 «К�бзаря»,	 ��решті-решт,	 ���хат�	 ��	
Італі�.	 Та	 мрі�	 й�г�	 ��раз	 гр�б�	 �бр���ают�	 жа��арм�.	 Арешт,	
м�ттє��е	 ���ра��ле��я	 ��	 Петерб�рг,	 і	 �с�	 ��і�	 �же	 ��	 ��хм�р�м�	
казематі	 III	 жа��армс�к�г�	 ��і��іл�.	 Сіре,	 �е�р���іт�е	 �еб�	 за-
гля�ає	 ��	 заґрат���а�е	 ��ік��це.	 Безкі�еч��	 терзают�	 ��ш�	 ����-
т�…	А	 ��ша	 ��	 цей	 час	 ����ає	…	 «Са��к	 ���ш�е���й	 к�л�	 хат�…»!	
Скіл�к�	ж	 с��ітла	й	люб���і,	 ��ет�ч��г�	 тала�т�	 ��	 тій	 ��ші!	Д��а	
��ес�я��х	 місяці	 за	 ґратам�,	 сім	 �іб	 —	 і	 Ше��че�к�	 ��же	 �а	 за-
сла��і,	 ��	 гл�х�х	 казахс�к�х	 сте�ах	 із	 �айтяжч�м	 �ля	 ���г�	
��кара��ям	—	 заб�р���ю	 ��сат�	 й	 малю��ат�.	 Але	 �е	 ��мат�,	
�е	 скла�ат�	 ��ірші,	 �е	 мріят�…	 І	 л���т�	 �е�ере��ерше�і	 ря�к�:	
«З�ре	 м�я	 ��ечір�яя,	 Зій��	 �а�	 г�р�ю,	 П�г����р�м�	 т�хе��к�	
В	�е���лі	з	т�б�ю!»	Пр�	��ерш���і	зразк�	Ше��че�к�����	лір�к�	м�	
й	б��ем�	г����р�т�	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».
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Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Завдання учням.
1)	 Пр�га�айте	 й	 р�зажіт�	 �р�	 ж�ття	Ше��че�ка	 ��	 засла��і,	

з��іл��е��я	та	����ер�е��я	��ета.
�)	 В�з�ачте	 темат�к�	 т���рі��	 ц��г�	 �ері���;	 р�зкажіт�	 �р�	

малярс�к�	с�а�щ���.
3)	 В�раз��	 �р�ч�тайте	 (бажа��	 �а�ам’ят�)	 ��ірші,	 які	 ���	

�����ч�л�	ра�іше	 (із	ц�кл�	«В	казематі»):	«Ме�і	���ак����,	
ч�	б���…»,	«Ой	тр�	шлях�	ш�р�кі�…»,	«Са��к	���ш�е���й	
к�л�	хат�…».

4)	 Пр�����жіт�	 ��мк�:	 «Жі�ка	�	 т���рч�сті	Ше��че�ка	—	це…	
(�б’єкт	��кл��і��я,	 с�і��ч�ття,	 зах��ле��я;	це	мат�,	 сест-
ра,	к�ха�а,	�р�ж��а.)»

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виразне читання поезії Шевченка «доля».

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.
—	 Наскіл�к�,	�а	��аш�	��мк�,	�браз	лір�ч��г�	гер�я	з’є��а��й	

з	�браз�м	сам�г�	а��т�ра?	(Практ�ч��	�����істю.)
—	 Як	���	��маєте,	ч�	�арікає	лір�ч��й	гер�й	�а	с���ю	��лю?	

С����	 мірк���а��я	 �бґр��т�йте.	 (Ні.	Пр�	 це	 с��і�чат�	 сл���а:	 «Та	
�арма!».)

—	 Які	сл���а	м�ж�а	����ажат�	аф�р�зм�м,	кр�лат�м	���сл����м?

(М�	�е	л�ка���л�	з	т�б�ю,	
М�	�р�ст�	йшл�;	�	�ас	�ема	
Зер�а	�е�ра����	за	с�б�ю.)

4. Виразне читання поезії Шевченка «росли у купочці, зрос-
ли…».

5. Словникова робота, обмін враженнями про твір.

6. Евристична бесіда.
—	 Як�	 і��ліч��	 карт���	 змал�����є	 ��ет?	 (Ж�ття	 любляч��	

���р�ж����	�ар�	��	м�рі	та	злаг��і.)
—	 З	як�х	част��	(за	ст�лем)	скла�аєт�ся	��езія?	(Реаліст�ч��-

��б�т�����	і	�і��есе��-є��а�гел�с�к��.)

7. Повідомлення учня про роль жінок в особистому житті поета.
(Д���.	Д��ат�к	��	�р�к�	№	4��.)
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8. Читання віршів інтимної лірики.
(Уч�і	���раз��	ч�тают�	«К�л�	гаю,	��	ч�стім	��лі…»,	«Не	т���-

лю	���с�к�ю…»,	«Ді���чі�	��чі»	та	і�.)

9. Слово вчителя.
У	т���рах	і�т�м���	лір�к�	Ше��че�к�	част�	���аєт�ся	��	�р�й�-

м�	х���ж���г�,	�с�х�л�гіч��г�	�аралелізм�,	к�л�	я���ща	лю�с�-
к�г�	ж�ття,	��ч�ття	зіста��ляют�ся	з	я���щам�	�р�р���.

Паралелізм	 —	 к�м��з�цій��й	 �р�й�м,	 як�й	 �і�креслює	
з��’яз�к	кіл�к�х	елеме�ті��	х���ж���г�	т���р�;	а�ал�гія.

Улюбле��й	жа�р	��с�ме���ка	��	цей	�ері��	—	лір�ч�а	ме��-
тація.

Медитація	—	ф�рма	філ�с�фс�к��	лір�к�;	��ірш,	�	як�м�	��ет	
���сл���лює	с����	р�з��м�	�а�	�р�блемам�	ж�ття	і	смерті,	�а�	баче-
��м	і	�ереж�т�м.

(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	літерат�р�з�а��ч�х	сл�����чкі��.)

10. Завдання учням.
З	 т���рі��	 Т.	Ше��че�ка	 �і�беріт�	 �р�кла��	 ���к�р�ста��я	 �с�-
х�л�гіч��г�	�аралелізм�	та	лір�ч���	ме��таці�.

(Пс�х�л�гіч��й	 �аралелізм:	 «Не	 т���лю	 ���с�к�ю…»,	 «І	 ш�-
р�к�ю	��л���…»,	«І	�еб�	�е��м�те,	 і	 зас�а�і	х���лі…»,	«Із-за	 гаю	
с��це	сх���т�…»	та	і�.

Ме��тація:	«Д�ля»,	«Р�сл�	�к���чці,	зр�сл�»	та	і�.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Створення «асоціативного дерева».
Д�малюйте	
�ере���,	����-
са��ш�,	щ�,	за	
Ше��че�к�м,	
є	�і�тр�мк�ю	
�с�б�ст�сті.





О
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б�

ст
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Пі�тр�мка

С�р�я��я	
с�с�іл�ст��а

Н�рмал��і	
ж�ттє��і	�б-
ста�����

Ос�б�ста	
с���б��а

М�жл���іст�	
займат�ся	
�любле��ю	
с�ра���ю

О�����мці

Щ�рі	
�р�зі

Др�ж�а	
р����а

Взаєм�е	
к�ха��я
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Ше��че�к�	��ста��	�ере�і	м��ю,	як…»
«Ме�е	з�������ал�	(��раз�л�)…»
«Д�мк�	Ше��че�ка	�ля	ме�е	є…»

VII. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	���раз��	ч�тат�	й	а�аліз���ат�	т���р�	��ета;	�����ч�т�	
��ірш	«Д�ля»	�а�ам’ят�;	г�т���ат�ся	��	з�ійс�е��я	�р�ект�.

додаток до уроку № 49

Тарас	 Ше��че�к�	 б���	 лю����ю	 гл�б�к�	 релігій��ю.	 С���єю	
т���рчістю	��і�	�т��ер�ж���а��	хр�ст�я�с�к�	м�рал�,	зак�м�л����а��	
��	�есят�	Б�ж�х	за����і�ях.	Пр�	т�	з	��х,	щ�	є	�е��мі���ю	�м����ю	
щасл����х	��заєм��	зак�ха��х,	 і�ет�ся	��	��езі�	 «К�л�	 гаю,	��	ч�с-
тім	��лі...».

Ді���ча	ц��та,	���с�ка	м�рал�,	ч�ст�та	ст�с��кі��	хл��ця	й	�і��-
ч���	—	�с�	�е��мі��а	�м���а	гарм��і�	між	зак�ха��м�.	Щ�б	я���-
т�	ч�таче��і	с���є	р�з�мі��я	к��і�тесе�ці�	щастя,	Тарас	Гр�г�р����ч	
част�	 з��ертаєт�ся	 ��	 ���яття	 раю.	 Саме	 це	 сл����	 ���к�р�ст����є	
��і�	 �	��езі�	 і	 р�т�р�ч��м	 за��та��ям	к��стат�є	�ай���щ�й	���я��	
зем��г�	щастя:

Як�г�	ж	м�	раю	
У	Б�га	благаєм?

Ста�	 зак�ха��х	Ше��че�к�	 част�	 ��рі���ює	 з	 різ��ма�іт��м�	
я���щам�	�р�р���.

Д�	 �с�х�л�гіч��г�	 �аралелізм�	 ���аєт�ся	 а��т�р	 і	 ��	 ��езі�	 «Не	
т���лю	 ���с�к�ю...»,	 �ере�аюч�	 страж�а��я	 м�л����	 �і��ч���,	
к�тра	�іяк	�е	з�ай�е	с�бі	�ар�.

С�ра��ж�ім	 ше�е��р�м	 і�т�м���	 лір�к�	 Ше��че�ка	 є	 ��ірш	
«Ді���чі�	��чі».	Вражає	з�ат�іст�	а��т�ра	гл�б�к�	р�зкр�т�	�с�х�-
л�гію	м�л����	�і��ч���,	���с�к�х���ж���	�ере�ат�	�айт��ші	�ере-
ж���а��я	 лір�ч���	 гер���і.	Ем�цій�іст�	 с�р�й�яття	 ��с�люєт�ся	
т�м,	щ�	ця	с����і��	серця	��е�ет�ся	��і�	�ерш��	�с�б�.

Серце	 м�тця	 б�л�	 �а�р�ч��	 ч�тл����м	 ��	 крас�.	 А	 жі�к�	
К�бзар	 ����ажа��	 «самым	 блестящ�м	 �ерл�м	 ��	 ��е�це	 с�з�а��й».	
Т�м�	й	�е	������,	щ�	��ет	зах��лю��а��ся	жі�кам�,	�����	х���лю��а-
л�	й�г�	�я���,	���кл�кал�	люб���,	�раг�е��я	ст���р�т�	с��ій	к�т�ч�к	
раю	сере�	ж�тейс�к�г�	�екла.





��4

Перш�ю	люб���’ю	Тараса	б�ла	Окса�а	К���але�к�.	Їй	�р�с��яче-
�а	��ема	«Мар’я�а-чер��ця».	А	с��га��	�р�	крас��ю	Окса��	��ет	
���л���	�	��ірші	«М�	��к���чці	к�л�с�	р�сл�».

«Га��і	 ��р��л���ій»	 (так	 �аз���а��	 Тарас	 �р�ж���	 ��лк�����ка	
Плат��а	 Закре��с�к�г�,	 ��лас��ка	 села	 Берез���а	 Р��ка,	 щ�	 �а	
П�лта��щ��і)	 ��ет	 �р�с��ят���	 ��ем�	 «Сле�ая»,	 а	 так�ж	 ��езі�	
«Г.	З.»	та	«Якб�	з�стріл�ся	м�	з�����...».

Ч�	с�ціал��а	�ері���іст�,	ч�	��і�с�т�іст�	с�ра��ж���г�	��ч�ття	
з	б�к�	Ше��че�ка	стал�	�а	шлях�	��	��є��а��я	й�г�	��лі	з	��лею	
Вар��ар�	Рє��і���,	��чк�	р�сійс�к�г�	�ержа����г�	�іяча,	ге�ерала	
ка��алері�?..	Ця	 таєм��ця	�аза��ж��	 сх���а�а	 ��	 �х�іх	 серцях.	Але	
��же	т�й	факт,	щ�	Ше��че�к�	���ар���а��	 �й	с��ій	а��т���ртрет,	�р�-
с��ят���	��ем�	р�сійс�к�ю	м����ю	«Тр�з�а»,	є	с��і�че��ям	гл�б�к��	
с�м�аті�	��	ціє�	�е�р���ар���	жі�к�.

У	фі�алі	«Пр�с��ят�»	й�ет�ся	�р�	��	���л���	�а	��ета:

Для	��ас	я	ра��ст��	сл�ж�л	
С����	ж�тейск�е	�к���ы,	
С��яще����ейст�����ал	я	с����а	
И	слезы	��	з���к�	�ерел�л.	
Ваш	��брый	а�гел	�се��л	
Ме�я	бессмерт�ым�	крылам�	
И	т�х�стр�й�ым�	речам�	
Мечты	�	рае	�р�б���л.

Вар��ара	Рє��і�а	б�ла	гі��а	люб���і	Тараса.	Ї�	і�телект,	��х���-
�е	 багатст���,	 ��ет�ч�е	 с��іт�с�р�йма��я	 с������л�	 х���лю��а��ям	
серце	 ��ета,	 але	 �е	 с�р�ч���л�	 б�рі.	У	 л�сті	 ��	Шарля	 Ей�ара	
к�яг��я	 ��ше:	 «...щ�раз	 біл�ше	 ���я��ля��ся	 мій	 ��тяг	 ��	 ���г�:	
��і�	��і�����і�а��	ме�і	�ек�л�	те�л�м	��ч�ттям,	але	�р�страс��м	—	
�ік�л�».

Люб���	 слі�а.	 І	 ге�і�	 теж	 �і���ла��і	 цій	 х���р�бі.	Оста��ім	 ��-
ч�ттям,	щ�	с�алах��л�	��	серці	Ше��че�ка,	б�ла	люб���	��	Л�кер�	
П�л�смак�����,	к�л�ш����	�айм�чк�,	крі�ачк�.	С�час��к�	��ета	
ске�т�ч��	ста���л�ся	��	ц��г�	�б’єкта	й�г�	к�ха��я.	Л�кера	�ля	
Ше��че�ка	б�ла	�ста����ю	с�л�м��к�ю,	яка	мала	��рят���ат�	й�г�	
��і�	 сам�т��сті,	 �ста����ю	 �а�ією	 �а	 ст���ре��я	 с���г�	 мале��к�-
г�	 раю.	 Ві�	 за�р�������а��	 �й	 ��р�ж�т�ся	 й	 ����хат�	 �а	 Укра���.	
Вір���,	 щ�	 саме	 з	 �ею	 ���аст�ся	 «л�х�	 ���ест�	 і	 ��х���ат�	 л�х�	
�ебеле	��	хат��і	т�хій	і	��еселій».	А�же	�е��мі���ю	�м����ю	«бла-
г��аті»	��і�	����ажа��	сімей��	і��лію	�	��лас�ій	хат��і.

He	 с���л�ся	 стат�	Л�кері	Ше��че�к����ю	 ��лею.	 Зг���м	 ����а	
���х���т�	заміж	за	�ер�каря	Як���ле��а.	А	серце	��ета	�ере�����ю-
ют�	 біл�,	 р�з�ач,	 без�а�ія	 ��і�	 �с��і��мле��я	 страш���,	 ��се��гл�-
�аюч��	сам�т��сті:
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Ні!	Треба	��р�ж�т�с�,	
Х�ча	б	�а	ч�рт���ій	сестрі!	
Б�	����е�ет�ся	���ріт�	
В	сам�т��і.

(«Якби з ким сісти хліба з’їсти...»)

Праг�е��я	 �р�ст�г�	 лю�с�к�г�	 щастя	 ���я���л�ся	 ��	 Тараса	
Гр�г�р����ча	так�м	жаг�ч�м,	щ�	�а��іт�	��	�ста��ій	стр�фі	�ста�-
����	 ��езі�,	 ��міще�ій	 �	 «К�бзарі»	 («Ч�	 �е	 ��к���т�	 �ам,	 �еб�-
г�...»),	за	кіл�ка	��і��	��	т�г�,	як	��і�ійт�	�	��іч�іст�,	��і�	��ше:

...�а�	Стікс�м,	�	раю,		
Не�аче	�а�	Д�і�р�м	ш�р�к�м,		
В	гаю	—	�ре���іч��м�	гаю,		
П�ста��лю	хат�чк�,	са��ч�к		
Кр�г�м	хат���	�аса�ж�...

Скіл�к�	��	ц�х	ря�ках	т�г�	��і�	�с��і��мле��я	т�г�,	щ�	��ля	так	
ж�рст�к�	�б�іл�ла	й�г�	сімей��м	щастям!

З���чай��,	мал�	маж�р�	��	і�т�м�ій	лір�ці	��ета,	б�	кріз�	�р�-
зм�	 ��лас���	 ��лі,	 кріз�	 біл�	 зра�е��г�	 серця	�р���ст���	 ��і�	 с���ю	
��езію.	 Сам�т�іст�,	 �ер�з�іле�іст�	 к�ха��я	—	 �с�	 ті	 стр���,	 �а	
як�х	з���ч�т�	Ше��че�к���а	�іс�я	�ечалі.

Жі�к�	 ��	 ж�тті	 і	 т���рч�сті	 Тараса	Ше��че�ка	 займают�	 �с�б-
л���е	 місце.	 Мат�	 Катер��а,	 сестр�	 —	 Катер��а	 і	 Яр��а,	 ��-
�р�га	 ��т��ст��а	 Окса�а	 К���але�к�,	 Га��а	 Закре��с�ка,	 Л�кера	
П�л�смак���а.	 І	 �крем�	—	 к�яж�а	 Вар��ара	 Рє��і�а	—	 �ра����ч-
ка	 гет�ма�а	 К�р�ла	 Р�з�м���с�к�г�,	 �еб�га	 �екабр�ста	 Сергія	
В�лк��с�к�г�,	���с�к��с��іче�а,	 і�теліге�т�а,	��х�����	багата	жі�-
ка,	�аз��а�а	сестра	��ета.

У�ерше	35-літ�я	Вар��ара	Рє��і�а	��бач�ла	Тараса	Ше��че�ка	
�	с���єм�	р������м�	маєтк�	��	Яг�т��і	�а��ес�і	1843	р�к�.	Ві�	с�ра-
�����	�а	�е�	с�л��е	��раже��я.

«Як	багат�	��і�	має	такт�,	��бр�т�	й	��ша��	��	��с��г�	с��ят�г�.	
З	 �сіма	 ��і�	 ���ічл����й,	 із	 старш�м�	ша��бл����й	 і	 т�м�	 й�г�	 ��сі	
люблят�.	Н�с���	м����й	т��і	сір�й	����г�й	с�р��т	“�	талію”	з	�кса-
м�т����м	к�мір�м	і	м����й,	���с�к�,	аж	�і�	�і�б�рі��я,	за��’яза��й	
шал�	—	кра��ат.	Б���	сере����г�	зр�ст�,	але	міц���	тілес���	б���-
���.	Р�ся���й.	На	�ерш�й	��гля�,	й�г�	�бл�ччя	����а��ал�ся	з���чай-
��м.	О��ак	к�ж��г�,	хт�	х�ч	раз	бач���	Ше��че�ка,	чар���ал�	й�г�	
�е��ел�кі,	 але	 ���раз�і	 �чі,	 щ�	 с��іт�л�ся	 �а�з���чай��м	 р�з�м�м	
і	������ю	��бр�т�ю.	Оч�ма	т�м�	��і�	�і�к�р���	с�бі	��же	�е	���е	сер-
це.	У	т���ар�ст��і	тр�ма��ся	��іл���	і	з	такт�м».

Так�м	 ��ста��	 ��і�	 �ере�	 р�����ю	 Рє��і��х	 і	 яг�т��с�к�м	
т���ар�ст���м,	 �е	 ��сі	 ��же	 з�ал�	 �р�	 й�г�	 ��т��ст���	 і	 м�л��іст�.	
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К�яж�а	��бач�ла	��	Ше��че�к���і	бар�а	�кра��с�к��	�езалеж��сті	
і	 ��сала	 с���єм�	 к�л�ш���м�	 ��ч�теле��і	 ш��ейцарцю	 Ей�ер���і:	
«Р�з����і�ал�,	щ�	��і�	багат�	�еретер�і��,	щ�	��і�	страш��м	��с��і-
��м	к�����	�ра���	гр�м�т�	с�л���х.	Г����р�л�	�р�	це	між	с�б�ю,	
б�	 �іхт�	 �е	 �асмілю��а��ся	 т�рк��т�ся	 ����істі	 й�г�	ж�ття	 ��	 р�з-
м���ах	 з	 ��м	 сам�м:	 �сі	 й�г�	 люб�л�	 і	 ��сі	 бажал�	 й�м�	 щастя	
й	�с�іх�».

К�яж�а	 Вар��ара	 Рє��і�а	 б�ла	 ��шею	 стар�г�	 гет�ма�с�к�г�	
��м�.	Д�бра,	��те��а,	м�ла	й	ласка��а	��	лю�ей,	����а	����магала	
��б�г�м	 і	 �ещасл����м,	 р�з�а��ала	 ��се,	 щ�	 мала,	 брала	 �айакт���-
�іш�	�част�	�	ж�тті	т�х,	хт�	з��ерта��ся	��	�е�	за	��ра��ю.	Гл�б�к�	
�е�а����іла	крі�ацт���.	С����	�ерек��а��я,	щ�ріст�	���ачі	і	�р�ст�т�	
����а	 �с�а�к���ала	 ��і�	 бат�ка,	 а	 ��і�	 матері	—	 �алкіст�	 ��ч���а��	
і	�р�страс��й	тем�ераме�т.	Ще�р�	р�зсі��аюч�	�а��к�л�	�р�мі��я	
с���є�	 ч�ст��	 ��ші,	 �іял���ю	 люб���’ю	 ��	 бл�ж�іх	 ����а	 �а��л�-
ж���ала	брак	�с�б�ст�г�	щастя:	�ес��т�ч�а	мат�	�е	��з���л�ла	 �й	
��брат�ся	 з	м�л��ш�м	брат�м	р�сійс�к�г�	��ета	Барат��с�к�г�,	
а�’юта�т�м	 бат�ка,	 ��	 як�г�	 �і��ч��а	 зак�халас�.	 Ця	 ра�а	 серця	
зр�б�ла	��	ще	се�т�ме�тал��іш�ю.	Злама�е	�с�б�сте	ж�ття	стал�	
безра�іс��м.	В�х���а�а	��	і�еалах	і	�астр�ях	�ерш��	ч��ерті	XIX	ст.,	
����а	�і��а��алася	���л���ам	міст�ч���	літерат�р�,	щ�	��	Р�сі�	та	й	�а	
Укра��і	ще	��	40-х	pp.	з�айшл�	с�бі	��бр�й	ґр��т.

З’я�����ш�с�	 �	 Яг�т��і,	Ше��че�к�	 ��р�ш���	 с����	 ����ма�іт-
�іст�	 ж�ття	 р�����	 Рє��і��х.	 Вер�г�,	 щ�	 �х	 шт�ч��	 �аклала	
�а	 себе	 к�яж�а,	 ���ал�,	 ��ша	 ���л���ла	 ��	майже	 заб�т�м�	м�рі	
��раже��,	фа�тазій,	��ше����х	��р���і��,	і	�аста��	м�ме�т,	к�л�	����а	
сказала	с�бі,	щ�	Ше��че�к�	—	�бра�ец�	 ��	 серця,	а	��тім	�р�з�а-
��алас�,	щ�	к�л�	б	��і�ч�ла	з	й�г�	б�к�	люб���,	т�,	м�же,	��і�����іла	
б	й�м�	й	�р�страстю.

Пс�х�л�гіч�і	��ртрет�	Ше��че�ка,	як	лю����	і	��ета,	к�яж�а	
змалю��ала	�	с����х	с��га�ах	м�стец�к�	яскра���	і	�б’єкт�����	�ра��-
�����.

«Ше��че�к�	 ���	 і	 ����,	 як	 �сі	 смерт�і,	 і	 к�же�,	 ���ійш���ш�	 ��	
кім�ат�,	 �е	 ��і�	 �ереб���а��	 з	 м�л���м�	 лю��м�,	 �іяк	 �е	 міг	 б�	
��ста���т�	й�г�	���ще	за	і�ш�х.	Г����ам�	��і�	міг	��і��а��ат�ся	�ай-
��стішій	ба�ал��ій	р�зм���і	і	�а��іт�,	як	з�а��ал�ся,	зах��лю��ат�ся	
�ею.	 Ві�	 б���	 ��бр�й	 ��	 слабк�сті,	 легк���х�й	 ��	 ж�рст�к�сті,	
�еріш�ч�й	і	������час	��ха���й	аж	��	�е�б��ма��х	��ч��кі��.	Й�г�	
�е	м�ж�а	б�л�	�е	люб�т�,	 а	 �ля	��сіх,	хт�	щ�р�	люб���	й�г�,	 б���	
�жерел�м	 т�рб�т,	 без������х	 �ерех��і��	 ��і�	 зах��ле��я	 ��	 �б�-
ре��я,	��і�	с�і��ч�ття	��	�х�л��же��я».

Ше��че�к�	—	 ��ет	 �	 ������м�	 р�з�мі��і	 ц��г�	 сл���а:	 с����м�	
��іршам�	��і�	��л�����	�сіх,	���кл�ка��	�	сл�хачі��	сл��з�	�іж��сті	
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й	с�і��ч�ття,	�р�х�ля��	��	себе	стар�х	і	м�л���х,	х�л����х	і	�ал-
к�х.	 Ч�таюч�	 с����	 ч�����і	 т���р�,	 ста��а��	 чарі����к�м:	 м�з�ч��й	
г�л�с	 �ерел���а��	 �	 серця	 сл�хачі��	 гл�б�кі	 ��ч�ття,	 щ�	 ��ла���	
�а����ал�	 т��і	 �а�	 ��м	 сам�м.	 Б���	 �б�ар���а��й	 біл�ше	 �іж	 та-
ла�т�м	—	 ге�ієм,	 і	 ч�тл���а	 та	 ��бра	 ��ша	й�г�	 �алашт������ала	
лір�	�а	���с�ке	й	с��яте.

інсценізація

В а р �� а р а.	Якб�	я	к�л�-�еб���	�алк�	бажала	багатст��а,	т�	це	
зараз...	Якб�	��	ме�е	ще	б�л�	м��	бр�л�я�т�!

Ш е �� ч е � к �.	 Вар��ар�	 М�к�ла�����,	 ��аші	 бр�л�я�т�	 —	 т�	
��аша	щ�ра	��ша,	�р�х�л��а	��	ме�е...	В	�аш�м�	�р�с��іще���м�	
г�с��арст��і	за��ж��	��ч��ат�	якес�	��бре	�іл�,	та	ще	�ля	рі���г�	
�ар���,	та	ще	рі���ю	м����ю,	��ажк�	і	майже	�ебажа��.	Без	�а�ій-
��х	лю�ей	і	без	гр�шей	�е	��т��	л�б���	�іч�г�.	П�магайте,	сестр�,	
б���те	 ласка��і,	 ���	 маєте	 і	 с�л�,	 і	 сла���,	 і	 люб�те	 т�	 кра���,	щ�	
я	те�ер	зах�����ся	малю��ат�.

В а р �� а р а.	 Ч�	ж	 треба	 ме�і	 ��яс�ю��ат�?	 Кажіт�,	 щ�	 �але-
ж�т�	р�б�т�.

Ш е �� ч е � к �.	 П�ш�ре��ям	 ����а��я	 б��е	 зр�ч��	 зай�ят�с�	
�і�	час	����ря�с�к�х	���б�рі��	—	�	П�лта��і,	��	Чер�іг���і...

В а р �� а р а.	 А	 ��	 К�є��і?	 Ст���ре�а	 ж	 с�еціал��а	 к�місія	 �р�	
ка�целярі�	 г�бер�ат�ра	 ...	 з	 �����че��я	 �ам’ят�к	 стар������.	 Там	
�рацюют�	Макс�м����ч,	 К�ст�мар���,	Юзеф����ч.	Ця	 к�місія	 ��ам	
м�гла	б	����м�гт�	і	��ра�ам�,	і	к�штам�.

Ш е �� ч е � к �.	 Я	 ч���	 �р�	 цю	 к�місію	 ще	 ��	 Петерб�рзі	 ��і�	
К�ліша.	Сам	��ма��	з��’язат�ся	з	�ею	ч�	�а	сл�жб�	стат�.

В а р �� а р а.	Я	з�аю	г�л����	тіє�	к�місі�	—	П�сарє��а.	М�ж�	х�ч	
зараз	�а��сат�	рек�ме��ацій��г�	л�ста	��	���г�.	К�місія	 з�ах�-
��т�ся	�р�	К����с�к�м�	��і��ерс�теті.

Ш е �� ч е � к �.	 Д�	 речі,	 я	 зб�раюся	 за��ітат�	 ��	 ��і��ерс�тет�.	
Д�маю	там	��лашт���ат�ся	���кла�ачем	малю��а��я.

В а р �� а р а.	 Мам��	 ����юрі��ій	 брат,	 граф	 У��ар���,—	 мі�істр	
�с��іт�.	Я	га�аю,	щ�	��і�	з��аж�т�	�а	м��	�р�ха��я.	Я	й	т�т	м�гла	б	
��ам	����м�гт�.

Ш е �� ч е � к �.	 Вар��ар�	М�к�ла�����,	 �с�бл����	 �е	 т�рб�йтес�,	
�	ме�е	теж	є	�р�зі	��	К�є��і	—	����м�ж�т�.

В а р �� а р а.	М�	��се	�р�	малю��а��я.	С���і��аюся,	щ�	й	�ер�	�е	
леж�т�	�	��ас	без	�іла.	Це	б���	б�	жахл����й	зл�ч��.

Ш е �� ч е � к �.	М��ра	сестр�це,	�ер�	с�ра���і	тр�х�	залежал�с�,	
х�ч,	�е���а	річ,	я	��стій��	маю	й�г�	�і�	р�к�ю.	Дяк�ю	за	т�рб�т�	
і	����м�г�.
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В а р �� а р а.	 М�я	 ����м�га	—	 кра�л��а	 ��	 м�рі.	Але	 з	 Б�ж�ю	
��міччю	з�ійс��м�	��ам�	за��ма�е,	 тіл�к�	�е	 з�айтеся	 з	лю��м�	
�ріб’язк����м�	й	�егі���м�.	Не	г�і��айтес�	�а	м��	��іч�і	�р�����і�і!	
Я	 ��ам	 �абр��ла,	 як	 гірка	 ре��ка,	 але	 я	 ��аш	 �айщ�ріш�й	 �р�г,	
�айрі��іша	сестра	і	�е	м�ж�	�е	г����р�т�	��ам	�ра����.

Ш е �� ч е � к �.	В�бачте,	сестр�,	за	те,	щ�	за���аю	��ам	��стій��х	
кл���ті��.

В а р �� а р а.	 Багат�	 чес��х	 і	 благ�р����х	 ��ш	 бажают�	 ��ам	
��бра.

П е рш� й 	 ч � т е ц �.	Ше��че�к�	��	Яг�т��і	�рацю��а��	�а�	серією	
малю�кі��	«Ж������с�а	Укра��а».	Не	залежал�с�	 і	�ер�.	На	����	
з	літерат�р��х	��еч�рі��	�	маєтк�	Рє��і��х	Тарас	�р��іс	 с���ю	��-
ем�	«Сле�ая».	Сюжет	«Сле��й»	б���	���га�а��й,	���ак	��шт���х�м	
��	 �а��са��я	 стала	 страш�а	 з��істка	 �р�	 траге�ію	���р�г�	 ��тя-
ч�х	літ	��ета	—	Окса��.	Т�м�	с����й	б�же��іл��ій	гер���і	��і�	теж	
�а��	це	ім’я,	гл�б�к�	�ереж���аюч�	��	м�к�,	а�же	й�г�	Окса��чка,	
з��е�е�а	м�скалем,	 теж	 зб�же���ліла,	 як	 і	 з��е�е�а	 бат�к�м-�а��м	
гер���я	��ем�.

В а р �� а р а.	O,	 якб�	 я	м�гла	 �ере�ат�	 ��ам	 �се,	щ�	 �ереж�ла,	
сл�хаюч�	 ці	 ря�к�.	 Які	 ��ч�ття,	 які	 ��мк�,	 яка	 краса	 і	 як�й	
біл�!	Л�це	м�є	б�л�	м�кре	��і�	сліз,	і	це	б�л�	щастя...	Я	��і�ч���ала	
�естер���й	біл�	�	 гр��ях...	С��чатк�	�іч�г�	�е	м�гла	���м����т�,	
а	к�л�	 схаме��лас�,	 т�	 сказала:	 «Я	 зам���лю	 з�л�те	�ер�	й	���а-
р�ю	й�г�	��ам».	Т�г�	��я,	�ере�	с��м,	я	так	гаряче	м�л�лас�,	я	так	
�р�страс��	люб�ла	��ес�	с��іт...

Д р � г � й 	 ч � т е ц �.	У	серці	к�яж��	с�алах��ла	люб���.	І	х�ч	
��	��	ж�тті	це	 б�л�	 ��же	���р�ге,	 та	 �	 ст�же�ій	 за	щастям	��ші	��-
ч�ття	 р�зц��іл�	 ��сіма	 к��ітам�	 �ерш�х	 �алк�х,	 ч�ст�х	 �ереж�-
��а��,	к�л�	зак�ха�е	серце	ра�іс��	м�л�т�ся	і	х�че	�бій�ят�	���ес�	
с��іт.	 Як	 �	 к�ж���	 �р�страс���	 �ат�р�,	 люб���	 �	 к�яж��	 �бер��-
лася	 ег��ст�ч��м	 бажа��ям	 за���л��іт�	 ��сім	 єст���м	 к�ха��г�.	
Ре������ала	с���г�	�бра�ця	��	��сіх.

П е рш� й 	 ч � т е ц �.	На	 ����м�	 з	 ��есіл�	 ��ет	 ��бре	 заг�ля��,	
і	 це	 �іб�	 г�стр�м	 ��жем	 �р���зал�	 ��	 серце.	 Вар��ара	 �а��сала	
і	��р�ч�ла	Ше��че�к���і	 алег�р�ч��г�	 л�ста.	 К�л�	 �а	 �р�г�й	 �е��	
�ісля	літерат�р���	��ечірк�	�����	з�стал�ся	������х,	����а	за��тала,	
ч�	Ше��че�к�	�е	г�і��аєт�ся	�а	�е�	за	л�ст-алег�рію.	Тарас	�е	р�з-
г�і��а��ся,	 а	 �а���ак�,	 б���	 ��же	 з���р�ше��й.	 Ві�	 р�зх���лю��а��ся,	
як�йс�	 час	 �е	 ��каз���а��ся	 ��	 т���ар�ст��і,	 а	 �	 ��і�����і��	 �а	 л�ста	
к�яж��	 �а��са��	 ��ем�.	На��са��	 ��-р�сійс�к�,	 б�	 к�яж�а	 �кра-
��с�к��	м����	�е	з�ала.

Д р � г � й 	 ч � т е ц �.	 За	 кіл�ка	 ��і��	 ���ечері	 ��ет	 з’я�����ся.	
Б���	 ��есел�й,	 жарт���а��	 і	 ��р�ч���	 к�яж�і	 л�ст�к	 с��са��г�	 �а-
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�ер�.	 Це	 б�ла	 �р�с��ята	 ��	 ��ем�	 «Тр�з�а»	 з	 �а��с�м:	 «На	
�амят�	 ��-г�	 ��ября	 1843	г��а,	 к�яж�е	 Вар��аре	 Н�к�лае���е	
Ре�����й».

Ч�таюч�	 �р�с��ят�,	 к�яж�а	 ��і�ч�ла,	щ�	 к�л�	 ��з���л�т�	 с�бі	
�і��ат�ся	 ��ч�ттю,	 яке	 ��	 �х���л�,	 т�	 к��ет�ся	Ше��че�к���і	 �а	
ш�ю.	Але	�ерем�гла	себе.	Пр�ч�та��ш�	�а��са�е	���р�ге,	тремтя-
ч�м	г�л�с�м	���м����ла:	«Дайте	ме�і	��аше	ч�л�».	 І	�а	�чах	�	��сіх	
���як���ала	��ет���і	«ч�ст�м	��ціл��к�м».

П е рш� й 	 ч � т е ц �.	Пр�тяг�м	�айбл�жч�х	��і��	�се	м��ал�	
с��кій��.	 В�з�ач���ся	 ст�л�	 ст�с��кі��	 к�яж��	 і	 ��ета:	 �р�ж�я	
��і���ертіст�	і	�р�ст�та.	Незабар�м	��ет	����ха��	з	Яг�т��а	�а	�есят�	
��і��,	а	к�л�	����ер����ся,	т�	стр�м���а�і	к�яж��ю	��ч�ття	�р�р��а-
л�ся:	��бач���ш�,	як	��і�	��х���т�	��	��ал��і,	Вар��ара	���а	з	�с��г�	
т���ар�ст��а	�і���елася	з	крісла,	але	��ет	�р���іта��ся	з	�сіма	загал�-
��м	��кл���м.	К�яж�а,	 як	шк�лярка,	 ��чер����іла,	 кр�т��лася	
і	��текла.	В��а	�е	з��аж�ла	�а	те,	щ�	��	����е�і�ка	���кл�кала	�	�р�-
с�т�іх	з�������а��я.

Д р � г � й 	 ч � т е ц �.	 Др�г�г�	 ��я,	 ����ечері,	 ��ет	 �тр�ма��	 ��і�	
к�яж��	����іст�	�і�	�аз���ю	«Ді��ч��ка».	У	ч�т�р��х	р�з�ілах	а��-
т�рка	 ���сала	 ета��	 с���г�	 ��х�����г�	ж�ття.	 С��чатк�	—	 �ерші	
�еяс�і	мрі�	���а�а�цят�літ����	�і��ч��к�	�р�	люб���,	тре�ет	�і���ч��	
��ші,	к�л�	«безіме��а	люб���	ласка���	к���ала	�й	г�л����ю»	і	серце	
с�����ю��ал�ся	 ра�іс��м	 �ере�ч�ттям	 щастя	 гріх�����х	 с�л���-
щі��.	 Далі	 ���сала	 �ереж���а��я	 �	 ��іці	 18–�5	літ.	 А	 �а�р�кі�ці	
��рі���ю��ала	 себе,	 �ем�л���	 ��же	 лю����,	 «з	 лір�ю	 з	 ��р��а��м�	
стр��ам�,	щ�	��і�	��х	зціліла	л�ше	���а	хр�ст�я�с�ка	люб���,	як	
міст�ч�к	через	без���ю	��	лю�ей».

П е р ш � й 	 ч � т е ц �.	 С����і��	 к�яж��	 ��раз�ла	 Ше��че�ка.	
Ч�й��й	і	��бр�й,	��і�	б���	з���р�ше��й	��	гл�б���	серця.	П�ч�ття	
с����	 �ере�а��	 �	 ��с�м���ій	 ��і�����і�і	 а��т�рці,	 закі�ч���ш�	 ��	 сл���а-
м�:	«О	��бр�й	а�геле!	Т�	�крі����	зах�та��	��	ме�і	��ір�	��	іс����а��я	
с��ят�х	�а	землі».

Але	к�яж�а	чекала	�е	ціє�	«ка���ізаці�»,	а	«ж�����»	реакці�	�а	
с���ю	с����і��.

Д р � г � й 	 ч � т е ц �.	Мат�	Вар��ар�,	 ����і�а��ш�с�	 ��і�	 к�яг��і	
Кейк�ат�����	 �р�	 �а��са��	 ��чк�ю	 «Ді��ч���»,	 забажала	 �з�ай�-
м�т�ся	 з	 ��чч���м	 т���р�м.	 К�яж�а	 Вар��ара	 �р�ч�тала	 матері	
і	с���ю	����іст�,	 і	��і�����і��	Ше��че�ка.	К�яг��я	с����р�	за���аж�ла	
����ці,	 щ�	 ����а	 за�а�т�	 легк�	 ��скаєт�ся	 ��	 сер�еч�і	 зіз�а��я,	
а	��ч���ш�	 ��і�����і��,	 щ�	Ше��че�к�	 �ля	 �е�	 �е	 ч�ж�й,	 щ�	 ����а	
й�г�	люб�т�	і	����іряє	й�м�,	сказала,	щ�	це	безс�р�м�іст�.

П е р ш � й 	 ч � т е ц �.	 У	 �айбл�жчі	 ��	 т�м�	 ��і	 Ше��че�к�	
і	к�яж�а	��	�чах	�с��г�	�т�че��я	мал�	���гля�	����х	зак�ха��х,	щ�	



�30

��с��ар�л�ся.	 П�ет	 замк����ся	 ��	 с�бі	 й	 м���ча��.	 С����і��	 к�яж��	
й�г�	��же	збе�теж�ла.	Ві�	щ�р�	�т�ч���	��	�імб�м	с��ят�сті,	г�т�-
���й	б���	м�л�т�ся	�а	цю	������	ар�ст�кратк�,	��	якій	��і�кр���	�ля	
себе	 стіл�к�	��х������	крас�.	Але	ч�	��	ц��г�	��ч�ття	���яч��сті,	
щ�р��	 с�м�аті�	 й	 �р�яз�і	 ��міш���ал�с�	 гл�бше	��ч�ття,	щ�	 є�-
�ає	����х?	Оче������,	�і.

С�м��й	�астрій	Ше��че�ка	ма��	с���ю	�р�ч���:	��і�	б���	�ерек�-
�а��й,	щ�	Вар��ара	й�г�	��к�хала,	і	це	за���а��ал�	й�м�	��ше����х	
страж�а��.	Тарас	 ��сі	 �ік�л�	�е	 з�стріча��	 так��	 с�і��з���ч���	 с�бі	
жі��ч��	 ��ші	 і	 ��	 ж�����	 із	 жі��к	 �е	 бач���	 так�г�	 зах��ле��я	
��м,	 але	 й�г�	 ��ч�ття	 �е	 б�л�	 к�ха��ям,	 як	 �	 к�яж��.	 Д�мка	
�р�	м�рал��і	м�к�,	які	чекал�	Вар��ар�,	б�ла	�ля	м�л���г�	��ета	
�естер���ю,	як	і	м�жл���е	�р���ще��я,	щ�	����а	сама	зіз�аєт�ся	
й�м�	��	к�ха��і.

Д р � г � й 	 ч � т е ц �.	 Це	 б�ла	 к�л�мі�ація	 �х�іх	 �е�р�ст�х,	
��с�т�	 �а�р�же��х	 ст�с��кі��.	Ше��че�к�	 �е	 �р�стяг����	 р�к�,	
як	 чекала	 Вар��ара,	 �е	 �р�т�л���	 ��	 ��	 с���г�	 серця.	 К�яж�а	 ��се	
зр�з�міла.	В��а	��а����ала	с�б�ю,	��г���лася	б�т�	�аз��а��ю	сест-
р�ю,	г����р�ла	�р�	те,	як	����магає	�й	�	ж�тті	��іра.	Пр�щаюч�с�,	
Ше��че�к�	сказа��:	«Д�	��баче��я,	сестр�...».

А	 к�яж�а	 м�ч�лася,	 �ереж���ала	 і	 з	 т�г�	 та	 см�тк�	 �а��іт�	
заслабла:	 ��ісім	 ��і��	�іч�г�	�е	м�гла	 �ст�	 і	 ��же	 змі��лася	�ісля	
х���р�б�.

П е рш� й 	 ч � т е ц �.	Ка��іст,	�р�г	р�����	Рє��і��х,	�а	�р�-
ха��я	стар��	к�яг��і	�р��ха��	��	Яг�т��а	і	ма��	з	Вар��ар�ю	кіл�ка	
р�зм���.	Ві�	цілк�м	���ключа��	м�жл���іст�	так�г�	збл�же��я	між	
к�яж��ю	й	 ��ет�м,	 яке	м�гл�	 б	 �р���ест�	 �х	 ��	шлюб�.	 Зак��а��	
к�яж�і,	щ�	����а	�	с����х	с�м�атіях	��	Ше��че�ка	зайшла	за�а�т�	
�алек�,	 а	 �х�ій	 шлюб	 зр�б���	 б�	 й�г�	 �ещасл����м.	 На	 ��мк�	
Ка��іста,	Ше��че�к���і	треба	����хат�	з	Яг�т��а.	У	к�яж��	ст�с��-
л�ся	серце...

Оста��я	 з�стріч	Ше��че�ка	 з	 к�яж��ю	 б�ла	 ��же	 сер�еч��ю.	
Вар��ара	 тр�малася	 с��кій��	 і	 гі���.	У	р�зм���ах	 з	��ет�м	�а��іт�	
с�р�м�глася	 сказат�,	щ�	м�гла	 б	 ��люб�т�	й�г�	 �р�ж���,	 якб�	
��і�	 ��р�ж���ся.	 Пр�те	Ше��че�к�	 ��і�ч���а��	 і�ше,	 б���	 стр�ма��м,	
х�л����м,	м���чаз��м.	Так,	�р��айм�і,	�й	з�а��ал�ся.

К�л�	�арешті	 10	січ�я	�аста��	час	 ��і�’�з��	Ше��че�ка,	к�яж-
�а	 �	 сл��зах	 к���лася	 й�м�	 �а	 ш�ю,	 ��тім	 �ерехрест�ла	 й�г�	
ч�л�.	П�ет	���біг	з	кім�ат�.	П�к��аюч�	Яг�т��,	б���	��е���е��й,	
щ�	зал�шає	т�т	�р�га,	як�й	�е	зра��т�	й�г�	��	�айтяжчі	х���л�-
��	ж�ття.
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Урок № 50

Тема. Тарас	Ше��че�к�	і	Біблія.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 ��х�����	 «�р�-
с�т�іст�»	 Біблі�	 ��	 �сій	 т���рч�сті	 ��ета;	 зр�-
з�міт�	 і�ей��-х���ж�і	 �с�бл����сті	 біблій��х	
�ерес�і��і��	Ше��че�ка,	 �а��ч�т�	 ���з�ачат�	 ��-
мі�а�т�	 ��ет����г�	 ��ч�ття;	 ���ск��алю��ат�	
�а���чк�	 ���раз��г�	 ч�та��я,	 р�з�����ат�	 ��мі�-
�я	 а�аліз���ат�	 ��ет�ч��й	 т��ір,	 ���сл���лю��ат�	
��лас��	 ��мк�	 �р�	 ���г�;	 ���х������ат�	 �с��і��м-
ле��я	Б�га	як	 ���с�к�г�	��х�����г�	 ��л�т�	 �с�-
б�ст�сті.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	збірк�	й�г�	т���рі��,	ілюст-
раці�	��	��х,	Біблія,	а��і�за��с�	�салмі��.

Теорія літератури: �сал�м,	 гім�,	 �ерес�і��,	 �р�гі�ал,	 біблій�і	 м�-
т����.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Ві�	�ерш�х	��слі�же��	т���рч�сті	Ше��че�ка	й	�����і	т�ч�т�-
ся	 с��еречка	 �р�	 ста��ле��я	 ��ета	 ��	 Б�га.	У	 �еяк�х	 ��іршах	 ��і�	
с�еречаєт�ся	з	Б�г�м,	�а��іт�	 за�ереч�є	й�г�,	��	 і�ш�х	—	ш�р�к�	
к�р�ст�єт�ся	 біблій��м�	 �бразам�	 та	 м�т���ам�,	 т���рч�	 �ере-
�см�слює,	�ерес�і���є	К��г�	к��г,	а	��	багат��х	�ає	зразк�	��ір�	як	
�жерела	 ��ет�ч��г�	 �атх�е��я,	 як	 за��р�к�	 �ра��е���г�	 ж�ття	
�а	землі.	Отже,	�р�	��ір�	Ше��че�ка,	р�л�	�	й�г�	ж�тті	та	т���рч�сті	
Біблі�	м�	��г����р�м�	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

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».



�3�

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
Тарас	Ше��че�к�	���ріс	�	�атріархал��ій	�кра��с�кій	р����і,	�е	

��іра	��	Б�га	б�ла	�е��мі���ю	скла�����ю	ж�ття.	П�треба	м�л�т���	
стала	 так�ю	ж	 �е�бхі���ю,	 як	 ����ітря	 і	 �жа,	 а	 крі�ачч��а	 б�ла	
�ере����ю	�а��іт�	�	ц��м�:

Там	�е���ля,	
Р�б�та	тяжкая,	�ік�л�	
І	��м�л�т�с�	�е	�ают�.

Уч���ся	 Тарас	 �	 шк�лі	 за	 церк�����м�	 к��гам�,	 ��бре	 з�а��	
Псалт�р.	У	й�г�	«Щ��е���к�»	 є	 за��с	�р�	 те,	щ�	��ел�ке	��лег-
ше��я	й�м�	�р���с�л�	с����і��	та	�р�частя.

Ос�	 табл�ця	�р�	хр�ст�я�с�кі	 ���яття	 та	 �я��ле��я	�	 т���рах	
Ше��че�ка,	як�	М.	Г�ат�шак	скла��	ще	��	1��36	р�ці.

Християнські поняття та уявлення у творах т. Шевченка

спостереження
статистичні  
підрахунки

Усіх	��ірш���а��х	т���рі��	�	«К�бзарі» �18

Кіл�кіст�	��ем,	��	�с����і	як�х	леж�т�	біблій��й	
сюжет

7

Кіл�кіст�	т���рі��,	�	як�х	�ая���і	����гі	��ет�ч�і	м�-
л�т���	(��	�еяк�х	т���рах	кіл�ка	м�л�т���)

17	+	10	�салмі��	та	
кіл�ка	���ража�ій	
�р�р�кам

Кіл�кіст�	т���рі��,	�	як�х	є	���сл����	«м�л�т�ся»,	
«Б�га	благат�»

150

Кіл�кіст�	т���рі��,	�	як�х	є	���сл����	«Г�с���а	бла-
гат�»,	«Б�га	благат�»

Кіл�ка	�есяткі��

Кіл�кіст�	т���рі��,	�	як�х	є	���слі��	«�ерехрест���ся»	
(а��т�р-�����і�ач	аб�	�ерс��аж)

�0

Кіл�кіст�	т���рі��,	�	як�х	м����т�ся	�р�	С��яте	�р�-
частя

6

Кіл�кіст�	разі��	�ж���а��я	��	«К�бзарі»	сл���а	Б�г,	
�	т�м�	ч�слі	й	Іс�с	Хр�ст�с

600

Кіл�кіст�	��ірші��,	�	як�х	�е	зга�а��	Б�га	(це	�ере-
��аж��	��б�т���а	лір�ка)

75

Кіл�кіст�	т���рі��,	�е	зга�а��	Б�га 143

Скіл�к�	разі��	�	«К�бзарі»	зга��єт�ся	Матір	
Б�жа?

�5

Ч�м�	 ж	 ра�я�с�ке	 літерат�р�з�а��ст���,	 шкіл��і	 �і�р�ч��к�	
г����р�л�	�р�	Ше��че�ка	як	�р�	 ате�ста	 (т�г�,	хт�	�е	 ��ір�т�	�	Б�-
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га)?	У	��сла��і	«І	мерт���м,	і	ж����м…»	сам	��ет	ір��іч��	за�ере-
ч�є	без��ір’я:

Якб�	���	��ч�л�с�	так,	як	треба,	
Т�	й	м��ріст�	б�	б�ла	с���я.	
А	т�	залізете	�а	�еб�:	
«І	м�	�е	м�,	і	я	�е	я,	
І	��се	те	бач���,	і	��се	з�аю,	
Нема	�і	�екла,	а�і	раю.	
Нема	й	Б�га,	тіл�к�	я!»	
Та	к�ц�й	�імец�	�зл���ат�й…

Раз�м	із	т�м	�	�еяк�х	т���рах	Ше��че�ка	м�	з�ай�ем�	�аріка�-
�я	�а	Г�с���а,	���кл�ка�і	с�ціал���ю	�ес�ра��е�л���істю,	�естер�-
��	тяжк�м	ста�����щем	�кра��с�к�г�	�ар���:

Ч�	Б�г	бач�т�	із-за	хмар�	
Наші	сл��з�,	г�ре?

(Поема «Сон»)

А	Б�г	к��яє.	Б�	се	б�л�	б	�����,	
Щ�б	ч�т�	і	бач�т�	—	і	�е	��карат�.	
Аб�	��же	аж	�а�т�	����г�тер�ел����й…

(Поема «Княжна»)

Біблія	 �а	 це	 ��і�����і�ає:	 Г�с����	 �е	 м�же	 ����сякчас	 карат�	
й	��щ�т�	зл�ч��ці��,	т�м�	щ�	раз�м	із	��м�	г���т�м�т�	і	�е����-
�і.	І	��л�ч��	��рі���ює	кар�	Б�ж�	з	р�к�ю	хліб�р�ба,	як�й,	���р���а-
юч�	б�р’я�	із	ла��,	�е��мі���	���р��е	й	кіл�ка	к�л�скі��.

Як	же	т��і	р�з�міт�	ря�к�	Ше��че�к����г�	«За����іт�»?

Як	���есе	з	Укра���	
У	с��єє	м�ре	
Кр���	���р�ж�…	�т�й�і	я	
І	ла��,	і	г�р�	—	
Все	��к���,	і	��л���	
Д�	сам�г�	Б�га	
М�л�т�ся…	а	��	т�г�	
Я	�е	з�аю	Б�га.

Ві�����і��	м�ж�а	з�айт�	�	й�г�	ж	��езі�	«С��»	(«Г�р�	м��	���-
с�кі�…»):

Я	так	��,	я	так	люблю	
М�ю	Укра���	�б�г�,	
Щ�	�р�кле��	с��ят�г�	Б�га,	
За	�е�	��ш�	��г�блю.

Отже,	 таке	 ста��ле��я	 Ше��че�ка,	 �р���кт���а�е	 гаряч�ю	
люб���’ю	��	с���є�	Укра���,	�р�г��бле��г�	�ар���.	Ві�,	як	і	М�йсей,	
зара��	лю�ей	р�з�к�є	�е	л�ше	ж�ттям,	а	й	безсмертям	��ші.
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—	 Пр�га�айте	 е�іграф�	 ��ем	Ше��че�ка	 «С��»	 («У	 ��сяк�г�	
с���я	��ля…»),	«Вел�к�й	л��х»,	«Ка��каз»,	«І	мерт���м,	і	ж����м…».	
Зач�тайте	�х	і	зр�біт�	���с�����к.

(Ше��че�к�	ш�р�к�	���к�р�ст����є	ря�к�	з	Біблі�,	і�е�,	с�і��з���ч-
�і	з	й�г�	��лас��м�.)

2. Завдання учням.
У	 1847	р�ці	Ше��че�к�	 зр�б���	 �ерес�і���	 біблій��х	 тексті��	—	

ц�кл	«Да�������і	�салм�».	Пр�ч�тайте	за	Біблією	Псал�м	1	і	�ере-
с�і��	Ше��че�ка,	��рі���яйте	�х.	(М�ж�а	так�ж	і	14��-й.)

Псалми	—	церк����і	�іс�і	�ля	б�г�сл�жі��.
Гімн	—	х��алеб�а	�іс�я.
Псалтир	—	збір��к	�салмі��	зі	Стар�г�	За����іт�,	«к��га	х��ал�».
(Уч�і	р�блят�	за��с	��	літерат�р�з�а��ч�х	сл�����чкі��.)
Г�л�����й	 а��т�р	 �салмі��	—	 ізра�л�ск�-і��ейс�к�й	 цар	 Да����	

(й�м�	�р���с�ют�	а��т�рст���	73-х	�салмі��).

3. Прослуховування аудіозаписів псалмів.

4. Виразне читання вірша «ісаія. Глава 35. (Подражаніє)».

5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

6. Евристична бесіда.
—	 Якій	темі	�р�с��яче�а	ця	��езія?	(Темі	щастя	�ар���,	як�й	

з��б���	���лю.)
—	 У	 ч�м�	 ���я��ляєт�ся	 �аці��ал���й	 к�л�р�т	 т���р�,	 т�бт�,	

щ�	 й�ет�ся	 саме	 �р�	 �кра��с�к�й	 �ар��?	 (Зга�ка	 �р�	 га�,	 �зера,	
сте��,	сар��.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
За��шіт�	 7	���с����кі��	 �р�	 те,	 щ�	 саме	 Т.	Ше��че�к�	 бра��	 із	
Біблі�	�ля	с����х	т���рі��.

1 Біблій�і	���сл����,	аф�р�зм�,	ц�тат�	�ля	е�іграфі��

� Сюжет�	(«Марія»)

3 С�м���л�	(хреста,	Г�лг�ф�	та	і�.)

4 Образ�-�ерс��ажі	(І�с�ф,	Ііс�с,	Марія)

5 Жа�р�	(�салм�,	��сла��я,	���ража�ія,	�ерес�і���)

6 Церк�����	лекс�к�	(стар�сл���’я�ізм�,	бібле�зм�)

7 Біблій�і	за����і�і,	і�е�
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«У	 ��езі�	Ше��че�ка	 біблій���	 темат�к�	 �айбіл�ше	 ме�е	 ��ра-
з�л�…»

«Ше��че�к���е	сл����	с����кає	�ас…»
«Ур�к	�р�м�с���	ме�е	зам�сл�т�ся…»

VII. доМашнє завдання

П���т�р�т�	 ��ес�	 матеріал	 �р�	 ж�ттє���й	 і	 т���рч�й	 шлях	
Ше��че�ка,	 �і�г�т���ат�ся	 ��	 �резе�таці�	 �р�ект�	 «Ві��к	 сла���	
К�бзаре��і».

Урок № 51
Тема. С��іт���а	��ел�ч	�кра��с�к�г�	��ета	Тараса	Ше��-

че�ка.	Презе�тація	�р�ект�	«Ві��к	сла���	К�б-
заре��і».

Мета: �і�с�м���ат�	 й	 �загал���т�	 з�а��я	 �ч�і��	 �р�	
ж�ттє���й	і	т���рч�й	шлях	Ше��че�ка,	����м�г-
т�	 �с��і��м�т�	 с��іт���е	 з�аче��я	 й�г�	 т���рч��	
�іял���сті;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 �р�ект��-��-
слі���ц�к��	 р�б�т�,	 к�м��ікат����іст�,	 т���рчі	
з�іб��сті,	��мі��я	сам�стій��	�рацю��ат�	з	к��-
г�ю,	і�ш�м�	�жерелам�	і�ф�рмаці�;	���х������а-
т�	��ч�ття	г�р��сті	за	ге�і���	�аш��	землі.

обладнання: ілюстр���а�і	матеріал�	��	ж�ттє���г�	й	т���рч�г�	
шлях�	��с�ме���ка,	елеме�т�	к�стюмі��	і	�ек�-
рацій,	сті��і��к�,	��і�е�газет�,	��і�е��резе�таці�,	
а��і�за��с�,	 ре�р���кці�	 з	 карт��	Ше��че�ка.

Теорія літератури: е��с,	лір�ка,	�рама,	лір�-е�іч�і	жа�р�,	х���ж-
�і	�браз�,	с�м���л�,	аф�р�зм�.

Хід уроку

I. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості.»

II. презенТація проекТУ «вінок слави кобзарю»

1. Вступне слово вчителя.
С��г���і	м�	за��ерш�єм�	з�ай�мст���	з	т���рч�м	��р�бк�м,	�с�-

б�стістю	 ге�іал���г�	 �кра��с�к�г�	 ��ета,	 м�сл�теля,	 �с�������-
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л�ж��ка	������	�кра��с�к��	літерат�р�	та	�кра��с�к��	м����	Тараса	
Гр�г�р����ча	Ше��че�ка.

В�	 �рацю��ал�	 ��	 гр��ах	 і	 зараз	маєте	 зм�г�	 �резе�т���ат�	 ре-
з�л�тат�	��аш�х	��слі�же��.

2. Виступи учнів.
1)	С��іт���е	 з�аче��я	 т���рч�сті	 Т.	Ше��че�ка	 (�резе�т�є	 гр��а	 лі-

терат�р�з�а��ці��).

—	 Зач�т���а��я	 тез	 �р�	 с��іт���е	 з�аче��я	 т���рч�сті	 ��с�ме�-
��ка	(аб�	�резе�тація	сті��і��к�).

—	 Зач�т���а��я	���сл���лю��а��	���з�ач��х	�іячі��	с��іт�����	к�л�-
т�р�	�р�	Ше��че�ка.

—	 Ог�л�ше��я	 �а��х	 �р�	 кіл�кіст�	 ����а��	 Ше��че�к����х	
т���рі��,	�ерекла��	й�г�	к��ж�к,	��ірші��	т�щ�.

(Заз�ач�т�,	щ�	 «К�бзар»	 ��	Укра��і	—	�р�г�й	 за	 ����ляр�істю	
�ісля	Біблі�;	��ірш	«За����іт»	�ерекла�е��й	біл�ш	�іж	1400	м���ам�.)

В�раз�е	ч�та��я	�а�ам’ят�	«За����іт�»	р�сійс�к�ю,	біл�р�с�-
к�ю,	а�глійс�к�ю	та	і�ш�м�	м���ам�.

(Д���.	Д��ат�к	1	��	�р�к�	№	51.)

�)	Ше��че�к�	—	 ге�іал���й	 х���ж��к	 (�резе�т�є	 гр��а	 м�сте-
цт���з�а��ці��	ч�	екск�рс�����і��).

За�ч�а	«екск�рсія»	��	карт����	галерею	(аб�	��і�е�����р�ж).
(Д���.	Д��ат�к	�	��	�р�к�	№	51.)

3)	Ше��че�к�	—	�с�������л�ж��к	������	�кра��с�к��	м����	(�резе�-
т�є	гр��а	м����з�а��ці��).

Уч�і	заз�ачают�,	щ�	Ше��че�к�	���ерше	����і��	��	�кра��с�к�	літе-
рат�р�	 с�с�іл���-��літ�ч��	 лекс�к�;	 ����а��	 с����м	 к�шт�м	 �еше-
���й	«Б�к��ар»	�ля	�ар���.	Дем��стр�єт�ся	факс�міл��е	����а��я,	
ст�рі�к�	ц��г�	«Б�к��аря»,	 зміст.	Шк�лярі	���раз��	ч�тают�	��ір-
ша	В.	Самійле�ка	«Укра��с�ка	м���а».

(Д���.	Д��ат�к	3	��	�р�к�	№	51.)

4)	Ше��че�к�	—	 �рамат�рг	 (�резе�т�є	 гр��а	 сце�ар�сті��,	 реж�-
сері��,	акт�рі��,	�ек�рат�рі��	та	к�стюмері��).

Уч�і	 ��каз�ют�	 і�сце�і��к�	 за	 �’єс�ю	 Т.	Ше��че�ка	 «Назар	
Ст���ля».

5)	Ос�б�стіст�	Ше��че�ка	�	й�г�	«Щ��е���к�»	 (�резе�т�є	 гр��а	
бі�графі��).

Уч�і	 �ре�ста��ляют�	 ціка��і	 факт�	 з	 ж�ття	 ��ета,	 �р�	 які	 �е	
йшл�ся	�а	�р�ках,	�е	зга����ал�ся	��	�і�р�ч��к�.

6)	П�ет�	—	К�бзаре��і	(�резе�т�є	гр��а	ч�тці��).

Уч�і	 ���раз��	 ч�тают�,	 бажа��	 �а�ам’ят�,	 ��ірші	 ��еті��,	 �р�-
с��яче�і	К�бзарю.
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(За	 збірк�ю	 «К�бзаре��а	 з�ря»,	 а	 так�ж	 ��ірші	 В.	С�м��е�ка,	
Б.	Олій��ка,	 Є.	Мала�юка,	Л.	К�сте�к�	 та	 і�.	Д���.	Д��ат�к	 4	��	
�р�к�	№	51.)

М�ж�а,	 крім	 і�ш�г�,	 ���к��ат�	 �іс�і	 �а	 сл���а	Ше��че�ка	 аб�	
�р�сл�хат�	�х	�	за��с�.

7)	Ім’я	Ше��че�ка	��	�аш�м�	кра�	(�резе�т�є	гр��а	краєз�а��ці��).

Уч�і	 �ре�ста��ляют�	 карт�,	 ��і�е�-,	 ф�т�матеріал�,	 к�р�ткі	
р�з����і�і	�р�	�б’єкт�,	�аз��а�і	іме�ем	��ета	��	селі,	сел�щі,	рай��і,	
місті	ч�	�бласті.

ііі. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «рефлексія».
—	 Яке	 ��раже��я	 с�ра���ла	 �резе�тація,	 хт�	 �айкраще	 ���-

рацю��а��,	яка	гр��а	�ай�р�ж�іша,	щ�	���ал�ся,	а	щ�	—	�е	з���сім,	
хт�	��і�з�ача��ся	і�����і��ал���?

IV. доМашнє завдання

Скласт�	 т��ір-мі�іатюр�	«За����іт	 (аб�	 «Ма�іфест»)	Ше��че�ка	
�аш�м	с�час��кам».

додаток 1 до уроку № 51

Завещание

Как	�мр�,	��х�р���те	
На	Укра��е	м�л�й,	
П�сре��	ш�р�к�й	сте��	
Выр�йте	м�г�л�,	
Чт�б	лежат�	м�е	�а	к�рга�е,	
На�	рек�й	м�г�чей,	
Чт�бы	слышат�,	как	б�ш�ет	
Старый	Д�е�р	���	кр�чей.	
И	к�г�а	с	��лей	Укра��ы	
Кр����	��раг���	��стылых	
П��есет	��...	���т	т�г�а	я	
Вста��	�з	м�г�лы	—	
П��ым�с�	я	�	��ст�г��	
Б�ж�ег�	��р�га,	
П�м�люся...	А	��к��а	
Я	�е	з�аю	Б�га.	
Сх�р���те	�	��ста��айте,	
Це��	раз�р���те,		
Зл�ю	��ражеск�ю	кр����ю	
В�лю	�кр���те.	
И	ме�я	��	сем�е	��ел�к�й,		
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В	сем�е	���л���й,	�����й,		
Не	заб���те	—	��мя��те		
Д�брым	т�х�м	сл����м.

(Переклад російською Олександра Твардовського)

Запаведзь

Як	�амр�	я,	�аха��айце	
На	Украй�е	мілай,	
Сяр��	стэ��	�а	к�рга�е,	
Дзе	�р��ка�	магіла:	
Каб	�язмера�ае	��ле,	
Д�я�р�	і	абрі��і	
Был�	��і��а,—	был�	ч�т�а,	
Як	ра��е	б�рлі��ы!	
Як	�аг��ец�	з	Укра���	
У	сі�яе	м�ра	
Кр��	��ар�жж�...	В�т	та�ы	я	
І	�і��ы	і	г�ры	—	
Усе	�акі��	й	�а	сам�га	
Б�га	�ал��аю	
Маліціся...	А	�а	тых	��р	—	
Б�га	я	�е	з�аю!	
Паха��айце	�ы	�ста��айце,	
Кай�а�ы	�ар��іце	
І	��р�жай	зл�й	кры��ёю	
В�лю	акра�іце!	
І	мя�е	�	сям’і	��ялікай,	
У	сям’і	����ай,	���л��ай,	
Не	заб��з�це	�амя��ці	
Д�брым	ціхім	сл���ам.

(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
Д�же	 ра��	 ���я���л�ся	 �	 хл��ця	 з�іб��сті	 ��	 малярст��а.	Ще	

змалк�	 крей�а	 і	 ���гл��ка	 б�л�	 �ля	 ���г�	 �еаб�як�ю	 ра�істю.	
Усе	 ��м�	 малю��а��	 сті��,	 ла���,	 стіл	 ��	 хаті	 й	 �а����рі,	 ��	 себе	
й	�	 г�стях.	 Хл��ец�	 люб���	 з�браж���ат�	 �тахі��,	 з��ірі��,	 лю�ей.	
Як�с�	ю��й	х���ж��к	�амалю��а��	�’я��г�	 �яка,	 за	щ�	 б���	��м	
ж�рст�к�	 ��кара��й.	 «Цей	 �ерш�й	 �ес��т,	 �а	 к�тр�г�	 я	�а-
тк����ся	 ��	м�єм�	ж�тті,—	��са��	Ше��че�к�,—	�сел���	 �	ме�е	 �а	
��се	 ж�ття	 гл�б�к�	 �г���	 і	 �рез�рст���	 ��	 ��сяк�г�	 �ас�л�ст��а	
���іє�	лю����	�а�	 і�ш�ю».

Праг��ч�	 стат�	 х���ж��к�м,	 Тарас	 ��б���а��	 �	 тр��х	 церк���-
��х	 малярі��.	 Пр�те	 ж��е�	 з	 ��х	 �е	 ���я�����	 �	 хл��ця	 тала�т�.	
Оста��є	ріше��я	б���-щ�	стат�	малярем	���зріл�	�	���г�	��	К�є��і,	
к���	 ��і�	 ���ха��	 з	 �а��м.	 Е�гел�гар�т	 бе�кет���а��,	 і	 тр�	 ��і	 хл�-
�ец�	 міг	 р�б�т�,	 щ�	 сам	 х�ті��.	 Тарас	 ��б���а��	 �а	 Хрещат�к�,	
�гля����	З�л�ті	���р�та,	Ла��р�,	С�фійс�к�й	с�б�р.	Бра��ся	��шк�м	
�еремал�������ат�.	Та	за	тр�	��і	ч�	ж	багат�	��ст�г�еш?..

1831	р�к�	 �а�	 Е�гел�гар�т	 ���йш���	 �	 ��і�ста��к�	 й	 �сел���ся	
��	Петерб�рзі.	А	 �аст����г�	 р�к�,	 з��аж���ш�,	 щ�	 ��і�	 мат�ме	
з	Ше��че�ка	 біл�ш	 як	 з	 ����р����г�	 х���ж��ка,	 �іж	 як	 із	 сл�г�,	
��і��а��	й�г�	�а	ч�т�р�	р�к�	�а��чат�ся	��	�етерб�рз�к�г�	майстра	
�ек�рат�����г�	ж������с�	Вас�ля	Ш�ряє��а,	лю����	гр�б��	й	ж�р-
ст�к��.	Раз�м	з	 і�ш�м�	�ч�ям�	Ш�ряє��а	Ше��че�к�	р�з��с���а��	
і�тер’єр�	 �етерб�рз�к�х	 театрі��	—	Б�л�ш�г�,	М�хайлі��с�к�г�.	
А	 ��еч�рам�	 ��і���і����а��	 р�с���ал��і	 клас�	 Т���ар�ст��а	 за�х�ч�-
��а��я	 х���ж��кі��.	 Т�т	 м�л���й	 Тарас	 з�айш���	 т���ар�ші��,	
які	 ��з�ай�м�л�	 й�г�	 з	 ���кла�ачам�	 Петерб�рз�к��	 Ака�емі�	
м�стецт��.

У	ж���т�і	1835	р�к�	а��т�р�тет��й	к�мітет	Т���ар�ст��а	�а	ч�лі	
з	 �р�фес�р�м	Фе��р�м	 Т�лст�м	 р�згля����	 малю�к�	Ше��че�ка	
і	сх��ал���	 �ці����	 �х.	Ше��че�к�	мрія��	�а��чат�ся	 ��	Ака�емі�,	 але	
��бре	р�з�мі��,	щ�	крі�акам	т���	��р�г�	заказа��.



�40

Д�лею	�кра��с�к�г�	��ета	 заціка���л�ся	�ере����і	 �іячі	 р�сій-
с�к��	к�л�т�р�	—	х���ж��к�	Олексій	Ве�еціа����,	Карл	Брюлл���,	
��ет	 Вас�л�	Ж�к���с�к�й,	 к�м��з�т�р	М�хайл�	 Вієл�г�рс�к�й.

Карл	 Брюлл���,	 �з�ай�м���ш�с�	 з	 малю�кам�	 Тараса,	 ��і�ч���	
�	��х	міц��	�с�����,	�а	якій	�	майб�т���м�	міг	р�з�����т�с�	ч���-
���й	х���ж��к,	майстер	�еаб�як�г�	�б�ар���а��я.	Брюлл���	за�р�-
с���	Ше��че�ка	��і���і����ат�	с���ю	майстер�ю,	��з�ай�м���	зі	с����м�	
�р�зям�,	 ������мцям�.	Діячі	 р�сійс�к��	 к�л�т�р�	р�з�міл�,	щ�	
��	крі�ацт��і	 так�й	 тала�т	 заг��е,	 і	 т�м�	 р�зг�р��л�	 �іял��іст�	
щ���	���к���	Ше��че�ка	з	крі�ацт��а.

16	к��іт�я	 1838	р�к�	 ��	 б����к�	Вієл�г�рс�к�г�	 ��і�б���ся	 ��ел�-
к�й	к��церт	 �ля	 �р�зі��	 к�м��з�т�ра.	 Зібрал�ся	 т�т	 ��і��мі	 �іячі	
к�л�т�р�,	 ша����ал���к�	 м�з�к�	 й	 ж������с�.	 Після	 к��церт�	
р�зіграл�	��ртрет	Вас�ля	А��рій����ча	Ж�к���с�к�г�	р�б�т�	Кар-
ла	Брюлл���а.	А	через	6	��і��,	��ержа��ш�	�500	карб���а�ці��,	��мі-
щ�к	Е�гел�гар�т	�і���са��	��к�ме�т�	�р�	з��іл��е��я	Ше��че�ка.

Ше��че�ка	 �р�й�ял�	 ��	 Петерб�рз�к��	 Ака�емі�	 м�стецт��	
�	клас	Карла	Па��л����ча	Брюлл���а	—	�р�фес�ра	Ака�емі�.

1838–1840	р�к�	—	 час,	 к�л�	Ше��че�к�	 багат�	 і	 �лі���	 �ра-
цю��а��	як	х���ж��к	і	��ет,	����ере�жаюч�	ака�еміч��	�р�грам�.	
Крім	 за�ят�	 із	 с�еціал���х	 м�стец�к�х	 ��сц��лі�,	 багат�	 ч�-
та��,	 ціка�����ся	 іст�рією	 с���є�	 бат�кі��щ���,	 і�ш�х	 є��р��ейс�к�х	
кра��.	І,	з���чай��,	��са��	��ірші.	1840	р�к�	��бач�ла	с��іт	й�г�	�ер-
ша	збірка	—	«К�бзар».

Уже	 �ісля	 �ерш�г�	 р�к�	 �а��ча��я	 ��	 Ака�емі�	 —	 �	 тра���і	
183��-г�	—	Ше��че�к�	з��б���	сріб��	ме�ал�	�р�г�г�	ст��е�я	за	ек-
заме�ацій��	р�б�т�	—	р�с���к	з	�ат�р�.	Наст����г�	р�к�	—	з��-
���	сріб�а	ме�ал�:	ц��г�	раз�	за	скла��іш�	к�м��з�цію	��б�т����г�	
характер�	«Хл��ч�к-жебрак,	щ�	�ає	хліб	с�баці».	1841	р�к�	ра�а	
Ака�емі�	�р�с��ж�є	�7-річ��м�	Ше��че�к���і	третю	сріб��	ме�ал�	
за	ак��арел�	«Ц�га�ка-���р�жка».

Саме	за	графіч�і,	а	�е	за	ж������с�і	т���р�	Ше��че�к���і	б�л�	�р�-
с��же��	���с�ке	 і	��чес�е	з��а��я	ака�еміка	Са�кт-Петерб�рз�к��	
Ака�емі�	 м�стецт��.	 Цей	 факт	 с��і�ч�т�	 �е	 л�ше	 �р�	 ���с�к�й	
�р�фесій��й	рі��е��	Ше��че�ка	як	х���ж��ка-графіка,	а	й	�р�	���-
з�а��я	 ��аг�м�сті	 й�г�	 ���еск�	 ��	 р�з���т�к	 графіч��г�	 м�стецт��а.	
Не	ме�ш	�р�м����ст�м	є	і	т�й	факт,	щ�	саме	Ше��че�к�	����ажаєт�ся	
����м	із	р����ачал���кі��	�аці��ал���г�	реаліст�ч��г�	м�стецт��а	
Казахста��,	і	м�тці	ціє�	кра���	з�ебіл�ш�г�	��с�лают�ся	саме	�а	
й�г�	графіч�і	т���р�,	з�крема	���к��а�і	��	засла��і.

Пр�ч���	 ��і�с�т��сті	 �алеж���	 ���аг�	 ��	 графіч���	 с�а�щ�-
��	 К�бзаря	 слі�	 ш�кат�	 �	 XIX	 ст.	 Т��і	 графіч�е	 м�стецт���	
����ажал�ся	 м�стецт���м	 �р�г�ря���м,	 ����між��м	 архітект�рі,	
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ск�л��т�рі	 і	 ж������с�.	 Ос������м	 �р�з�аче��ям	 графік�	 б�л�	
к��ію��а��я	 та	 т�раж���а��я	 �	 ���гля�і	 �крем�х	 естам�і��,	 ж�р-
�ал���х	 аб�	 к��жк����х	 ілюстрацій	 кращ�х	 архітект�р��х,	
ж������с��х,	 ск�л��т�р��х	 т���рі��	 з	 мет�ю	 �х	 ����ляр�заці�.	
Ціка���,	щ�	 сам	Ше��че�к�	 б���	 ���с�к��	 ��мк�	щ���	м�жл����сті	
графіч��х	 м�стецт��	 і,	 з�крема,	 �р�	 �р�з�аче��я	 �	 с�с�іл�ст��і	
х���ж��ка-графіка.	 Пр�	 це	 с��і�ч�т�	 за��с,	 зр�бле��й	 ��ет�м	
�	щ��е���к�	 �6	чер���я	 1857	р�к�:	 «Из	 ��сех	 �зящ�ых	�ск�сст��	
м�е	 те�ер�	 б�л�ше	 ��сег�	 �ра���тся	 гра��юра	 �	 �е	 без	 �с����а��й.	
Быт�	 х�р�ш�м	 гра��ер�м,	 з�ач�т	 быт�	 рас�р�стра��телем	 с��ета	
�ст��ы,	 з�ач�т	 быт�	 ��лез�ым	 лю�ям.	 Прекрас�ейшее,	 бла-
г�р���ейшее	 �р�з��а��е	 гра��ера.	 Ск�л�к�	 �зящ�ейш�х	 �р��з-
��е�е��й,	 ��ст���ых	 т�л�к�	 б�гатым,	 к��т�л�с�	 бы	 ��	 мрач�ых	
галереях	без	т���ег�	ч���т���р��г�	резца?»	Так�г�	р�з�мі��я	з�а-
че��я	графіч��х	м�стецт��	�е	���я�����	ж��е�	з	х���ж��кі��	—	с�-
час��кі��	Ше��че�ка.

З�ай�мст���	��ціл���	р�з��чат�	з	�ч�і��с�к�х	р�біт	Ше��че�ка,	
���к��а��х	 �	 1835–1837	р�ках,	 к�л�	 ��і�	 с�ілк���а��ся	 з	 м�л�-
��м�	 м�тцям�	 Т���ар�ст��а	 за�х�че��я	 х���ж��кі��,	 �ч�ям�	
Петерб�рз�к��	 Ака�емі�	 м�стецт��	 і	 х���ж����	 шк�л�,	 кер���а-
���	 та	 ��ік���а���	 О.	Г.	Ве�еціа�����м.	 У	 цей	 �ері��	 Ше��че�к�	
��ча��	�рацю��ат�	�а�	сюжет��м�	малю�кам�	�а	іст�р�ч�і	тем�	
(«Смерт�	 Л�креці�»,	 «Смерт�	 Олега,	 к�язя	 �ре��ля�с�к�г�»,	
«Алекса��р	Маке���с�к�й	 ���я��ляє	 ����ір’я	 с���єм�	 лікаре��і	Фі-
лі���»,	«Смерт�	Віргі�і�»,	«Смерт�	Б.	Хмел���ц�к�г�»,	«Смерт�	
С�крата»).	Саме	��	��х	бере	���т�к�	гл�бал��а	тема,	щ�	ста�е	�ля	
Ше��че�ка	 �с������ю	 ���р�����ж	 �с��г�	ж�ття.	Це	 тема	Укра���,	
��	 м���л�г�,	 с�час��г�	 і	 ���мрія��г�	 �	 серцях	 �р�ст�г�	 лю��	
щасл����г�	майб�т���г�.

З�����м�ся	 ��кла��іше	 �а	 карт��і	 «Смерт�	 Б.	Хмел���-
ц�к�г�».	 У	 �р�ст�рій	 с��ітл�ці	—	 к�зак�.	 У	 гл�б��і	 �а	 ліжк�	
с���т�	 з�ес�ле��й	 смертел���м	 �е��г�м	 Б.	Хмел���ц�к�й.	
Ві�ч���аюч�	 бл�з�к�й	 ����х	 смерті,	 Хмел���ц�к�й	 ��і�����і���	
��	 ріше��я	 к�зац�к��	 Ра��	 �ере�ає	 с���єм�	 с�����і	Юрк���і,	 щ�	
сх�л���ся	�ере�	бат�к�м	�а��к�лішк�,	 б�ла���	—	�з�ак�	й	 с�м���л	
гет�ма�с�к��	 ��ла��.	Пра���р�ч	 ��і�	 гет�ма�а,	 бл�жче	 ��	 гля�ача,	
�	кріслі	з	���с�к�ю	с���к�ю,	за��мл����	��ск�б�є	б�р���	б�яр��	—	
�ре�ста����к	м�ск���с�к�г�	царя.	Лі���р�ч	біля	ст�л�	—	�ре�ста��-
��к	��х���е�ст��а.	У	це�трі	малю�ка,	�а	�ере����м�	�ла�і	зг�р��-
��а�і	 за��р�жці	 сх�ляют�	�	 ск�рб�ті	 �ере�	 �любле��м	��атажк�м	
б�й���е	 з�аме��.	У	 гл�б��і,	 �а	 тлі	 с��ітл�г�	 �рям�к�т��ка	 ��і�ч�-
�е��х	 ���ерей,—	 с�л�ет�	 к�закі��,	 щ�	 й��т�	 �р�щат�ся	 зі	 с����м	
гет�ма��м.	Зміст	і	�еталі	з�браже��г�	��с�т�	т�ч��	��і�����і�ают�	
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���сам	���і�,	���кла�е��м	�	с�час�ій	Ше��че�к���і	літерат�рі,	а	та-
к�ж	�	�ар���ій	��мі	�р�	смерт�	Б.	Хмел���ц�к�г�.

Праг��ч�	 як�м�га	 ж�ттє��іше	 і	 �ра������іше	 з�браз�т�	 сце-
��	 смерті	 Б.	Хмел���ц�к�г�,	 м�л���й	Ше��че�к�	 малює	 ��статі	
�	скла���х	 рак�рсах.	 О��ак	 через	 брак	 �е����г�	 ��с��і��	 і	 ���ра��-
��сті	��	р�с��к�,	а	так�ж	з�а��	а�ат�мі�	лю�с�к�г�	тіла	��р�ш�-
ют�ся	і	�а��іт�	�еф�рм�ют�ся	�р���рці�.	А	бажа��я	макс�мал���	
т�ч��	 ��і�т���р�т�	 атм�сфер�	 ціє�	 с�м���,	 х�ч	 і	 �е	 ��зба��ле���	
�р�ч�ст�сті	���і�,	�бертаєт�ся	�а�мір�істю	�	��казі	�р�г�ря���х	
�еталей,	які	��і����лікают�	���аг�	��і�	г�л�����г�.

За��чатк���а�а	 �	 «Смерті	 Б.	Хмел���ц�к�г�»	 тема	 іст�р�ч-
��г�	 м���л�г�	 і	 с�час��г�	 рі���г�	 краю	 з�ах���т�	 с���є	 л�гіч-
�е	 �р�����же��я	 �	 т���рах	 �аст����х	 р�кі��,	 з�крема	 графіч��-
м�	 ц�клі	 «Ж������с�а	 Укра��а».	 Ві�����і���	 ��	 за��м�	 К�бзаря	
«Ж������с�а	Укра��а»	мала	 ���х���т�	щ�річ��	 �крем�м�	�����с-
кам�	��	1�	естам�і��,	 ���к��а��х	�	 тех�іці	 �ф�рт�.	З	�езалеж��х	
��і�	Ше��че�ка	 �р�ч��	 с��іт	 ��бач���	 тіл�к�	 ����	 �����ск	 ц�кл�	
«Ж������с�а	 Укра��а»	 (кі�ец�	 1844	p.),	щ�	 міст���	 6	�ф�рті��.	 Та	
�а��іт�	 ц��г�	 ��с�т�,	 щ�б	 �алеж��м	 ч���м	 �ці��т�	 гл�б���іст�	
й�г�	за��м�	та	ш�р�т�	темат�ч��г�	�іа�аз���.

Варт�	ще	с����т�ся	�а	р�б�ті	«С���я	ра�а».	Цей	�ф�рт	м�ж�а	
р�згля�ат�	 як	 з�браже��я	 ��б�т�����	 сце��	 ж�ття	 �кра��с�к�х	
селя�.	На	 арк�ші	 ��і�т���ре��	 сіл�с�к�й	 сх��,	щ�	 має	 р�з��’язат�	
с��еречк�	 між	 ����сел�цям�.	 Зміст����й	 же	 �і�текст	 гл�бш�й.	
У	 т���рі	 с��	 �ар����й,	 т�бт�	 с��	 �ра��е���й	 і	 с�ра��е�л����й	 �р�-
т�ста��ляєт�ся	�а�с�к�м�	с�����і.

Пo-�����м�	р�зкр���аєт�ся	тала�т	Ше��че�ка-�ейзаж�ста	��	ма-
лю�ках,	���к��а��х	��м	�	1848–184��	р�ках	�і�	час	�а�к�����	екс-
�е��ці�,	з	���с�	та	��слі�же��я	Арал�.

Малю�к�	 й	 ак��арелі,	 ���к��а�і	 �і�	 час	 екс�е��ці�,	 �е	 стал�	
с�х�м�	�р�т�к�лам�,	�	як�х	скр���л��з��	�ереліче��	к�же�	ка-
мі��	і	к�ж��	скла�к�	місце���сті.	Пр�р���	Арал�	Ше��че�к�	��ба-
ч���	����час��	�ч�ма	х���ж��ка	та	�а�к���ця.

З�ач�е	місце	�	графіч�ій	с�а�щ��і	Ше��че�ка	��сі�ают�	��р-
трет�і	 з�браже��я,	 які	 ��і�	 ст���рю��а��	 ��р�����ж	 �с��г�	 ж�ття,	
���іч����ш�	 �а	 �а�ері	 багат��х	 с����х	 с�час��кі��.	 К�м��з�цій�е	
���ріше��я	 графіч��х	��ртреті��	�е	 ��і�з�ачаєт�ся	ш�р�к�м	р�з-
ма�ттям:	 з�ебіл�ш�г�	 це	 ��яс�і	 ч�	 ��гр���і	 з�браже��я,	 ��-
��ер�е�і	 фр��тал���	 аб�	 �а	 тр�	 ч��ерті	 ��	 гля�ача,	 �е	 �с����-
��	 ���аг�	 з�сере�же��	 �а	 �бл�ччі	 й	 �с�бл����	 �чах	 —	 «��ік�ах	
��ші»	 ��ртрет���а���	 м��елі.	Сере�	 з�браже��х	 —	 �ере��аж-
��	 �с�б�,	 з	як�м�	 К�бзар	 с�ілк���а��ся	 аб�	 як�х	 ��бре	 з�а��.	
(Дем��стр�ют�ся	��ртрет�.)
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У�р�����ж	 с���г�	 т���рч�г�	 ж�ття	 Ше��че�к�	 ст���р���	 ���а�	
30	малярс�к�х	 та	 графіч��х	 а��т���ртреті��,	 �	 як�х	 �ере�а��	
скла���	 «лі�ію»	 с����х	 ��м�к,	 ��ч�тті��,	 �ереж���а��.	 На	 й�г�	
малю�ках	 м�	 бач�м�	 р�ма�т�ч��г�	 ю�ака	 (ра��ій	 а��т���рт-
рет	 1840	р�к�)	 і	 збагаче��	 ��с��і��м,	 але	 ��же	 х���р�	 ���с�аже��	
лю����,	 яка	 �р�ж�ла	 �елегке	 ж�ття	 (а��т���ртрет	 1861	р�к�).	
А��т���ртрет	 1840	р�к�	 є	 ч������м	 зас�і���м	Ше��че�ка-м�тця	 ��	
й�г�	 ��ел�к��	 саг�	 �с�х�л�гіч��г�	 сам�а�аліз�.	 В	 а��т���ртреті	
Ше��че�ка	 лір�ч�е	 ��є���єт�ся	 з	 �рамат�ч��м,	 замрія�іст�	 	—	
з	тр����г�ю,	 ��бр�сер�еч�іст�	 —	 із	 с�м�м,	 ба���ріст�	 —	 з	 лег-
к�ю	��т�м�ю.	Пере�	�ам�	з�сере�же�е	�бл�ччя	м�л����	лю����.	
Гар��й,	 с�����е��й	 гі���сті	 й	 граці�з��сті	 �����р�т	 г�л����	 ��	
гля�ача.	 С��ітл�	 ���х��лює	 з	 �і��темря���	 л�ше	 �бл�ччя	 —	 ��се	
і�ше	 та�е,	 х���аєт�ся	 �	 �а�і���р�з�р�х	 ті�ях.	 Ч�л�	 Ше��че�ка	
яскра���	 �с��ітле�е,	 а	 �чі	 сх���а�і	 ��	 ті�і.	Х���ж��к	 ���аєт�ся	 ��	
зас�б�,	 т������г�	 �ля	 малярст��а	 р�ма�т�зм�,—	 за	 ����м�г�ю	
с��ітла	 й	 ті�і	 �і�кресл�т�,	 ����іл�т�	 те,	 �а	 щ�	 �ере��сім	 має	
з��ер��т�	 ���аг�	 гля�ач.	 М�же	 з�ат�ся	 ������м,	 щ�	 �ай�р�м�-
���стіш�й	 елеме�т	 ��ртрета,	 як�й	 х���ж��к�	 �амагают�ся	
��сіляк�	����іл�т�,	«�зеркал�	��ші»	—	�чі	—	Ше��че�к�	�а���ак�	
заті�ює.	Але	�р�����іт�ся	���аж�іше.	П�гля�	 с�����е��й	як�г�с�	
�е���сл���ле��г�	 за��та��я.	 Заміст�	 замрія��г�	 с��гля�а��я,	
яке	 так	 люб�л�	 ��і�т���рю��ат�	 �	 с����х	 ��ртретах	 х���ж��к�-
р�ма�т�к�,	 �	 Ше��че�ка	 —	 г�стре,	 �аст�р�же�е,	 �рамат�ч�е	
������ля��я	�	ж�ття,	�	лю�ей.

Щ�	ж	��	�лій��г�	ж������с�,	т�	�ай��і��міші	карт���	Ше��че�-
ка	—	це	«Катер��а»,	«Селя�с�ка	р����а»,	«На	�асіці».

На	 карт��і	 «Селя�с�ка	 р����а»	 бач�м�	 старе��к�,	 �і�	
с�л�м’я��ю	 стріх�ю	 хат�.	 Т�т,	 �	 зат�шк�,	 �а�р�кі�ці	 літ���г�	
��я,	 зібралася	 селя�с�ка	 р����а	—	 м�л��і	 бат�к�,	 �х	 с���ч�к,	
�і�.	Малюк,	щ�	ціл�й	�е��	б���	з	�і��сем,	�че������,	бешкет�юч�,	
а	м�же	й	�е�ар�к�м	р�зб���	г�рщ�ка,	як�й	���сі��	�а	т���	і	б���	�е-
аб�як�ю	ці��істю	�	селя�с�кій	р����і.

Бат�к�	х�ті��	б�л�	��карат�	хл��ч�ка	за	��ч��е��	шк���.	Але	
мат�	 заст���лася	 за	 с��а,	 благаюч�	 ч�л���іка	 ���бач�т�	 й�г�.	
Ч�л���ік	��лагі��іша��,	зас��к����ся,	�зя��	люл�к�	і,	�ем���	���бача-
юч�с�	�ере�	�р�ж���ю,	�раг�е	�р�ласкат�	с��а.

За	 цією	 мале��к�ю	 �рам�ю	 ���аж��	 стеж�т�	 ����р����й	 �ес.	
Тр�х�	�алі,	�а	р�зі	хат�,	с���т�	і	грієт�ся	�	�р�ме�ях	��ечір���г�	
с��ця	с����й	�і��с�,	як�м�	бай��же	��се,	щ�	�ієт�ся	�а	�����ір’�.

Пере�	 �ам�	 т�����а	 сце�а	 з	 селя�с�к�г�	 ��б�т�,	 з�аме��т�й	
жа�р����й	ж������с,	як�й	��сі�ає	 ��ажл���е	місце	 ��	 �кра��с�к�м�	
м�стецт��і	XIX	ст.
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додаток 3 до уроку № 51

Букварь 
Юж��р�сскій	
1861	р�к�

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ	ПЕЧАТНИ	РОГИНФЕЛЬДЕНА	�	К°

Л	 Щ	 М	 Н	 О	 П
Ч	 Т	 К	 Ь	 Ш	 Ъ
Ѣ	 Е	 Х	 И	 Θ	 Ц
Й	 Ж	 Ф	 В	 V	 Я
Р	 А	 Д	 Э	 Ю	 Ы
З	 У	 І	 Г	 Б	 С
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 0

СКЛАДЫ5.
Стыхъ	�е5р��ый.

Ч�-е	щ�	л�5ч-че,	кра5-ще	��ъ	с��і-т�,		
Якъ	�-к�5-��	ж�5-ты,		
Зъ	бра5-т�мъ	��5б-рымъ	��б-p�5	�е5��-�е		
П�-з�ат�,	�е	��-лы-т�.

Стыхъ	�р�5гый.
П�-м�-лю5-ся	Г�с-��-�е-���		
Се5р-цемъ	�-��-�� 5-кымъ		
И	�а	злы 5хъ	м�-�5хъ	��-гля5-��		
Не-злы5мъ	м�-�5мъ	�5-к�мъ.

Стыхъ	тре5тій.
С�а-сы5	ме-�е5,	��-м�-лю5-ся		
И	���с-��5-ю	з��5-���,—		
Т���-�	бла5-га	ч�5-стымъ	се5р-цемъ		
Пса5л-м�мъ	ты5-х�мъ,	��5-��ымъ.

Стыхъ	чет��іртый.

Г�-с��5��	лю5-быт�	с���-�	лю-�е,		
Лю5-б�т�,	�е-�-ста 5-��ыт�		
Д�-жы-�а5-е,	��-к�	�ра 5��-�а		
Пе-ре�ъ	�ы-м�	ста-�е.

НАРОДНИ	ПОСЛОВЫЦИ.

Аб�	б�лы5	��брязкач�5,		
Т�	б�5��т�	�	��сл�хач� 5.

Аб�	мы��5	м�5сяц�	с���ты5��ъ;	а	з�5р�	я	й	к�лак�5мъ	��ста5��.
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Аб�	ты,	та5т�,	й�ы5	��	�р� 5��а,	
А	я	б�5��	��5ма;		
Аб�	жъ	я	б�5��	��5ма.	
А	ты	й�ы	��	�р�5��а.

Брех�е5ю	���е5с�	с���тъ	�р�5й�еш�	—	та	�аза5�ъ	�е	��е 5р�ешся.

Г�5ст�	�е5рш�г�	��я	—	з�5л�т�;		
Др�г�5г�	—	ср�бл�5;		
А	тре5тёг�	—	м���,		
Х�ч�	���� 5м�	���!

Б�га5т�	�а��5��ъ	—	а	�а	гре5блю	й	��5к�м�.
Заста5��ъ	��р��5г�	Б�5г�	м�лы5тця	—	т�	����ъ	�	л�бъ	�р�б�е5.

Зъ	брех��5	�е	мр�т�	—		
Та	���5ры	б�лшъ	�ейм�т�.

Зъ	��5жымъ	—	�е	б�ры5с�;		
А	зъ	бага5тымъ	—	�е	с��ыс�.

К�м�-к�м�,	а	к�ц�м�	б��е!

Каза5��ъ	�а�ъ:		
К�ж�5хъ	�амъ	—		
Та	й	сл�5���	ёг�	те5�ле.

Ле�а5ч�м�	жы���т�5���	—	�	��р�г�	��а5�ят�.
Не	���р�	
Т�	з���р�:	
Х�ч�	�е	��к� 5сыт�	—	т�	зляка5е.

додаток 4 до уроку № 51

люди говорили
Як	�мр�,	т�	��х���айте		
Ме�е	�а	м�г�лі...

Т. Г. Шевченко

П�х���ал�...	Тіл�к�	ж	ч���	я,—	
Лю��	г����р�л�,—	
Ніб�	з	мерт���х	��і�	���скрес����,	
Ніб�	��ста��	з	м�г�л�.	
К���алем	зр�б���ся	�іб�,	
Ста��	мечі	к���ат�	
З	кай�а�і��,	щ�	��ст�гл�	лю��	
Вже	�а����	��р��ат�.	
Ой	к���а��	��і�,	�й	к���а��	��і�,	
Пр�м���ля��	сл���ам�,	
Як	к�зац�ке	сла���е	��ійс�к�	
Б�л�с�	з	���р�гам�.	
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А	к�л�	��кра��с�к�	землю	
Німці	��л���л�,	
Г�і����	���ар���	��	к���а�л�	
З	�сіє�	с�л�.	
І	лю�ей	��ча��	скл�кат�	
Тем��м�	��чам�,	
І	�а	бій	благ�сл���лят�,	
На�ілят�	мечам�.	
Закл�ка��	��і�	з	���р�гам�	
Б�т�с�	��	заг���,	
З-�і�	фаш�сті��	���з���лят�	
Рі���	Укра���.	
Укра���,	Укра���,	
Д�р�гі	м�г�л�!..	
Ме�і	��ір�т�ся,	щ�	лю��	
Пра����	г����р�л�.

(Євген Бандуренко)

За нас правда

Ка�і��,	рі���й!	
Т�т	��	б�лю	
Все	бл�з�ке	ме�і,	як	��ма,—	
І	�	лісі,	і	�	��лі	
К�ж�а	стежечка	з�ай�ма.

На	т����й	Чер�ечій	кр�чі		
В	с�р�к	�ершім,	�а	с��іта��і,		
Як	��м�	��ій��	��	т�чі		
Пі�іймал�ся	багря�і,		
Я,	��ра�е��й,	�р�ща��ся		
Із	Тарас�м	��	�еклі	б�ю...		
Скіл�к�	г�ря	і	�ещастя		
П���лал�	м�	з	т�б�ю!

В	с�р�к	�ерш�м�	
У	га�,	
П�між	кле�ам�	й	��бам�,	
Кр���	��сіялас�	і	сяє,—	
М�же,	кр���	�т�	к��іткам�?	
Я	блага��	т��і	Сла���т�:	
Дай	с�аг�,	��рят�й	с�л�ата,		
Щ�б	с�р�мігся	�р��	люті		
Перем�ж��	����лат�.

І	Д�і�р�	��ч���	блага��я	—		
Не	��т�����	між	берегам�,		
Пр�гр�мі��	л�ш	�а	�р�ща��я		
К�бзаре���м�	сл���ам�:	
«Б�рітеся	—	��б�рете!..		
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За	��ас	�ра���а,	за	��ас	сла��а		
І	���ля	с��ятая».

З	т��	�����	я	����сю��	
Де	б	�е	б���,	
А	�ере�	б�єм	
Ч���	сл���а	й�г�,	
І	лю��	
Скріз�	братал�ся	зі	м��ю.	
П�����л�с�	м�жа��ям	серце,	
У�ере�	��ел�	с�л�ата,—	
Кл�ч	з���тяг�	��	к�ж�ім	герці,	
Як	�аказ,	с�р�йма��	за��зят�:

«Б�рітеся	—	��б�рете!..		
За	��ас	�ра���а,	за	��ас	сла��а		
І	���ля	с��ятая».

Я	��ер����с�	�	Ка�і��	з�����,	
А	��	Тараса	—	так�ж	шрам�!	
В	т�	г�����	с��іта�к����	
У	б�ю	��і�	б���	із	�ам�.	
Т�,	м�жл����,	і	за	О�ер	
Йш���,	як	м�,	й	��ер����с�	з	��х���..

Пл��е	час.	
В	тр��і	�ар���!	
С��це	�’є	��і�р����	�����.

(Данило Бакуменко)

 сучасникові

Пр�кла�аю	�аст�р�же�е	���х�	
Д�	екз�т�к�,	�е	й	�ійс�іст�	м���	казка...	
А	ск��айте-��,	Тарасе,	к�ж�ха,	
А	зг�літ�-��	с����	���са,	б���	ласка.	
Сла���	Ваш��	я	т�м	�е	��т�марю	—	
П��р�ш�:	без	р�ма�т�ч��х	регалій	
П�ч�тайте	�ам	Расі�а,	К�бзарю,	
У	фра�ц�з�к�м�	�р�гі�алі.	
В�	ж	це	��міл�	і	люб�л�,	х�ч,	м�же,	
І	р�б�л�	з	�кра��с�к�м	акце�т�м.	
В�	б�л�	�е	гречк�сієм,	а	—	б�же!	
Страш��	���м����т�!	—	і�теліге�т�м!	
Т�х	бі�графі��	��сл�хай	—	і	�аче	
В�,	Тарасе,	тіл�к�	те	і	р�б�л�,	
Щ�	с�і��ал�	«Ой	ч�маче,	ч�маче»	
Й	�ріб�і	сл��з�	�і�л���ал�	��	ч�р��л�!	
А	ретел���	шт��ій���а�і	тр���?	
А	�р�блем�	��	с��еречках	за��зят�х	—	
Ек���міка	стар��	Є��р���	
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Ч�	«�р�с�ер�ті»	��	С��л�че��х	Штатах?!	
У	сл��зах	та	�	са��чках	���ш�е���х	
Ут��ала	Укра��а	�алека...	
О	амат�р�	ефекті��	�еше���х,	
Вам	з�аєт�ся,	щ�	й�г�	карт�тека,	
Де	е�ітеті��	�ар����х	багатст���	
За	алфа��іт�м	б�л�,—	с��ят�татст���?!	
Щ�	ж�рб�ю	������ті�	кр�чі,	
Ж�ра��л��і	���а�	хат�ю	клек�т�,	
Щ�	люб���і	й�г�	ра��	б�лючі	—	
Кр�к	ст�хі�,	а	�е	�лі�	і�телект�?!	
Щ�	�ля	ге�і���	�акресле��	трас�	
Д�	м�зе���,	а	�е	��	�е��	с��г�час��й?!	
Як	це	��бре:	й	�	к�ж�сі,	Тарасе,	
В�	�аш	ге�ій	—	абс�лют��	с�час��й!

(Ігор Муратов)

Урок № 52

Тема. П.	К�ліш	 —	 ����ат��й	 ��с�ме���к,	 �ерш�й	
�кра��с�к�й	 �р�фесій��й	 літерат�р��й	 кр�-
т�к,	�ерекла�ач.

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	 із	ж�ттє���м	 і	т���рч�м	шля-
х�м	 ��с�ме���ка,	 ����м�гт�	 �м	 �с��і��м�т�	
з�аче��я	 �іял���сті	 К�ліша	 �ля	 р�з���тк�	
�кра��с�к��	к�л�т�р�;	р�з�����ат�	�а���чк�	с�р�-
й�яття	 і�ф�рмаці�	 �а	 сл�х,	 ����іле��я	 г�л�-
����г�,	 сам�стій���	 р�б�т�	 з	 �і�р�ч��к�м;	 р�з-
ш�рю��ат�	кр�г�зір	�ч�і��;	���х������ат�	��ч�ття	
��ша��	��	��х�����х	�а�ба��	�аш�г�	�ар���.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	збірк�	й�г�	т���рі��,	 ілю-
стр���а�і	матеріал�	��	тем�.

Теорія літератури: р���	й	жа�р�	літерат�р�,	літерат�р�а	кр�т�ка.

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.
Щ�р�й	 �р�г	Ше��че�ка	 і	 �еща���й	 кр�т�к	 й�г�	 т���рі��,	 �а-

трі�т	Укра���	і	��ір��й	�і��а��й	цар�зм�,	����	із	�ай����ат�іш�х	
�кра��с�к�х	 ��с�ме���кі��,	 ім’я	 як�г�	 ����г�й	 час	 зам���ч���ал�-
ся…	Все	це	—	Па�телейм��	Олекса��р����ч	К�ліш.

К�ліш,	як	���	�ам’ятаєте,	різк�	���сл������ся	�р�т�	Ше��че�к����х	
«Гай�амак»,	 і	 ��	 т�й	же	 час	 за�р�с���	 ��	 себе	 б�яр���м	 (с��і�к�м)	
�а	��есілля,	����а��	�	с����й	�р�кар�і	«К�бзар».	А	�р�ж��а	К�ліша	
Га��а	 Бар��і��к,	 теж	 ��с�ме���ця,	 ��і��ала	 �сі	 с����	 к�шт����і	
�р�крас�	Ше��че�к���і,	щ�б	 т�й,	 як	мрія��,	 зміг	 ���хат�	 ��	 Італі�	
(щ��ра���а,	через	арешт	і	засла��я	це	й�м�	так	і	�е	���ал�ся).

Па�телейм��	 К�ліш	—	 а��т�р	 �ерш�г�	 �кра��с�к�г�	 іст�р�ч-
��г�	 р�ма��	 «Ч�р�а	 ра�а»,	 �ерш�г�	 �кра��с�к�г�	 �ра�����с�	
«К�ліші��ка»,	 �і�р�ч��кі��	 �ля	шк�л�,	 ����а��ец�	 «Б�к��аря»,	 лю-
���а,	яка	з	������м	�ра���м	м�же	����ажат�ся,	як	і	Ше��че�к�,	�с��-
�����л�ж��к�м	������	�кра��с�к��	літерат�р�	та	������	�кра��с�к��	
м����.	З	�с�б�стістю	і	т���рчістю	ц��г�	����ат��г�	м�тця	м�	й	��ч-
�ем�	��кла���	з�ай�м�т�ся	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
(Уч�і	к��с�ект�ют�	��ч�те.)
У	містечк�	В�р��ежі	Гл�хі��с�к�г�	����іт�	Чер�ігі��с�к��	г�бер-

�і�	 (те�ер	Ш�сткі�с�к�й	 рай��	С�мс�к��	 �бл.)	 ��	 сім’�	 зам�ж��г�	
хліб�р�ба	 Олекса��ра	 А��рій����ча	 й	 ��чк�	 к�зац�к�г�	 с�т��ка	
Катер���	 І��а�і����	 �ар�����ся	 Па�телейм��	 (Па��к�)	 К�ліш.	
Грам�т�	 ��і�	 �а��ч���ся	 ����ма	 ��і�	 сестр�	 Лесі.	 Д�же	 люб���	 сл�-
хат�	 казк�,	 леге���	 й	 �іс�і	 с���є�	 матері	 та	 с�сі�к�.	 У	14	р�кі��	
��ст�����	 ��	 Н���г�р��-Сі��ерс�к��	 гім�азі�,	 ��з�ай�м���ся	 зі	 збір-
��к�м	 �кра��с�к�х	 �ар����х	 �ісе��	 М.	Макс�м����ча,	 як�й	
�����ч���	 �а�ам’ят�,	 сам	 ста��	 зб�рат�	 �іс�і	 й	 ��сат�	 �����і�а��я.	
Закі�ч���ш�	гім�азію,	К�ліш	��ст��ає	��	К����с�к�г�	��і��ерс�тет�,	
але	�езабар�м	й�г�	та	і�ш�х	ст��е�ті��,	щ�	�е	мал�	����ря�с�к�г�	
з��а��я,	 за	�аказ�м	мі�істра	 �с��іт�	 ��і�рах����ют�.	К�ліш	�рацює	
���кла�ачем	 Л�ц�к�г�	 ����ря�с�к�г�	 �ч�л�ща,	 ��тім	 �ч�телює	
��	К�є��і	та	Рі����м�,	займаєт�ся	літерат�р��ю	�іял��істю.

У	 1843	р�ці	 ���блік���а��й	 р�ма�	П.	К�ліша	 «М�хайл�	 Чар-
��ше�к�,	аб�	Мал�р�сія	��ісім�есят	р�кі��	т�м�».	П�с�ме���к	зб�-
рає	матеріал�	�ля	�кра��с�к��	«Іліа��»	і	��ше	��ем�	«Укра��а»,	
з�ай�м�т�ся	із	Ше��че�к�м.
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Пере�ж�жає	��	Петерб�рга,	��ч�телює,	бере	�част�	�	таєм��м�	
К�р�л�-Меф��іє��с�к�м�	т���ар�ст��і.	О�р�ж�єт�ся	з	Олекса��р�ю	
Біл�зерс�к�ю,	майб�т���ю	��с�ме���цею.

У	 1847	р�ці	 Ака�емія	 �а�к	 ��с�лає	 К�ліша	 за	 к�р���	 �ля	
�����че��я	 сл���’я�с�к�х	 м���	 і	 літерат�р,	 к�л�т�р�	 й	 �ар�����	
т���рч�сті.	Але	 �	 Варша���	 �а�х���т�	 �аказ	 �р�	 арешт	 за	 �част�	
�	таєм��м�	т���ар�ст��і.	К�ліша	чекає	тр�річ�е	засла��я	��	Т�л�	із	
заб�р���ю	�р�к���ат�	т���р�.

Після	 з��іл��е��я	 м�тец�	 �рацює	 ��	 Мі�істерст��і	 �ержа����х	
маєт��стей,	��ше	����хт�м��к	«За��ск�	�	Юж��й	Р�с�»,	�ерш�й	
�і�р�ч��к	 �ля	 �ар���	 «Грамат�ка»,	 іст�р�ч��й	 р�ма�	 «Ч�р�а	
ра�а».	 У	 1858	р�ці	 раз�м	 із	 �р�ж���ю	 ����р�ж�є	 Німечч���ю,	
Ш��ейцарією,	 Італією.	 Через	 ���а	 р�к�	 ����ає	 ��лас��й	 ал�ма�ах	
«Хата»,	��тім	збірк�	��езій	«Д�с��ітк�».	З	1864	��	1871	р�к�	К�-
ліш	ж���е	 за	 к�р����м,	 �рацююч�	 �	Варша��і	 ��рект�р�м	 ��х���-
��х	с�ра��,	��тім	займаюч�с�	іст�р�к�-л�терат�р��ю	�іял��істю.	
Ві�	��і�х���т�	��і�	і�еалі��	�ем�краті�.	І	тіл�к�	к�л�	�ере�ж�жає	��	
Петерб�рга,	а	��тім	�аза��ж��	�селяєт�ся	��	х�т�рі	М�тр��і��ка	�а	
Чер�ігі��щ��і,	 як�й	 �а	 чест�	 �р�ж���	 �ерейме�����є	 �	 Га�����	
П�ст���,	����ертаєт�ся	��	і�е�	сам�стій��г�	р�з���тк�	�аці�.

В�х���т�	��зка	й�г�	�р�гі�ал���х	збір�к	та	�ерекла�і��,	сере�	
як�х	—	 «П�з�че�а	 к�бза»,	 Біблія,	 ст���ре�а	 раз�м	 із	 І.	Неч�єм-
Ле���ц�к�м	та	��че��м	І.	П�люєм.

П�мер	м�тец�	�	18��7	р�ці.
—	 Як�м	із	ціє�	р�з����і�і	��стає	�ере�	��ам�	П.	К�ліш?
(Лю����ю	тала�����т�ю,	�іял���ю,	�атрі�т�ч��ю,	але	так�ю,	

щ�	мала	с��еречл���і	��гля��.)

2. Читання «цікавинок» із життя письменника.
(Уч�тел�	 зач�т�є	ціка��і	факт�	 із	ж�ття	П.	К�ліша,	к�р�ст�-

юч�с�	 к��г�ю	В.	Ше��ч�ка	 «З	 ��ерш��	 і	 ��з��»	 (����.	 ���ат�к	 ��	
�р�к�	№	5�).)

3. робота з підручником.
(Уч�і	 ��біж��,	 ���бірк����	 ч�тают�	 статтю	 �і�р�ч��ка	 �р�	

ж�ттє���й	 і	 т���рч�й	шлях	 К�ліша,	ш�кают�	 і	 �аз���ают�	 ціка��і	
факт�,	��мк�,	�р�	які	�е	йшл�ся	ра�іше.)

4. Слово вчителя.
З�ач��й	���ес�к	зр�б���	П.	К�ліш	�	р�з���т�к	������	�кра��с�к��	

м����.	Ві�	ст���р���	�кра��с�к�й	алфа��іт,	як�й	т�ч��	��і�б���а��	з���-
к����	с�стем�	�аш��	м����,	����а��	�ра�����с,	грамат�к�,	��і��м�	�і�	
�аз���ю	«К�ліші��ка»,	«Б�к��ар».	За	��рмам�	ц��г�	�ра�����с�	���-
�а��а��ся	ж�р�ал	«Ос����а».	М����з�а��чі	р�б�т�	К�ліша	зас��і�ч�л�	
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с��іт���і,	щ�	�кра��с�ка	к�л�т�ра	має	��лас�е	�аці��ал��е	�бл�ччя.	
Для	 ��с�ме���ка	 це	 б���	 ��же	 сміл����й	 кр�к,	 а�же	 ��	 т��іш�ій	
Р�сійс�кій	 ім�ері�	 б�к��арі	 й	 �і�р�ч��к�	 ��з���лял�ся	 �р�к���а-
т�	 «��-жм��с�к�,	 ��-сам���с�к�,	 ��-т��г�с�к�,	 а	 �с�	 ��-�кра��-
с�кі	—	“стр�жайше	за�реще��”».

У	�ере�м���і	��	«Грамат�к�»	П.	К�ліш	��са��:	«Най�ерше	�іл�	
��	 �тця-матері	��������	 б�т�,	щ�б	��т���	 с���єю	рі���ю	м����ю	��	
р�з�м�	 ����ест�…	 З	 т�х-б�	 ��с�ме���х	 мал�	 ��бра	 б���а,	 щ�	 ч�-
жеземцям�	через	�а�к�	р�блят�ся	 і	 ��	 с���г�	 рі���г�	 лю��	 сл���а	
�р�м����т�	��-с���єм�	�е	��міют�».

5. Виразне читання віршів П. куліша.
(Уч�і	ч�тают�	��ірші	«Д�	Га���	Бар��і��к»,	«Д�	к�бз�»,	«Рі��е	

сл����»,	�	як�х	���раже�і	заз�аче�і	���ще	��мк�.)

6. Слово вчителя.
Крім	 �аці��ал����	 м����,	 �р�	 як�	П.	К�ліш	 ��са��,	щ�	 «х�ч	б	

і	��сі	���	��р�б�л�с�	��с�ме���м�,	а	�р�те	с���є�	м����	рі����	і	с���г�	
рі���г�	з���чаю	��ір��м	серцем	�ержіт�ся.	Т��і	з	��ас	б��е	гр�ма�а	
ша����а�а,	 і	��же	�а	так�	гр�ма��	�іхт�	с���є�	ла��	�е	�ал�ж�т�»,	
�с�����ю	�аці��ал����	і�е�	��с�ме���к	����ажа��	х�тір.

У	 с����х	 з�аме��т�х	«Л�стах	 із	х�т�ра»	К�ліш	заз�ача��,	щ�	
�раця	 �������а	 �р�т�ста��лят�ся	 р�зб�шацт���,	 ле�арю��а��ю,	
��ря��к	—	 а�архі�,	 �с��іта	—	 �е�цт���.	 Укра��ст���	 м�же	 р�з���-
��ат�ся	 �а	 �с����і	ш�р�к��	 �с��іт�	 і	 ��є��а��я	 з��б�ткі��	 с��іт�����	
�а�к�	 та	 к�л�т�р�	 зі	 збереже��ям	 ��лас��х	 тра��цій.	 Х�ч	 ця	
і�ея	й	�ещ�	�т��іч�а,	але	ч�ста,	з��р���а	й	гл�б�к�	�аці��ал��а,	
�атрі�т�ч�а.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Виконання учнями тестового завдання.
Як	��і��м�,	 ст�с��к�	����х	 ге�і���	—	Ше��че�ка	й	К�ліша	 б�л�	

різ��м�,	 с��еречл����м�,	 але	 �айчастіше	—	 ��бр�м�,	 б�	 �б����а	
�а�	�се	люб�л�	Укра���,	с��ій	�ар��.

Пр�ч�тайте	��і�г�к	Ше��че�ка	�р�	р�ма�	К�ліша	«Ч�р�а	ра�а».

«С�ас�бі	 т�бі,	 Б�г�	 м�л�й,	 �р�же	 мій	 ��ел�к�й,	 за	 т����	
��же	 ��брі	 ���ар��к�	 і,	 �с�бл���е,	 с�ас�бі	 т�бі	 за	 “Ч�р��	 ра��”.	
Я	��же	��	���ічі	�р�ч�та��	і	третій	раз,	і	��се-так�…	біл�ш	�іч�г�,	як	
с�ас�бі.	Д�бре,	��же	��бре	т�…,	щ�…	“Ч�р��	ра��”	��	�аш�м�».

Вста��те	��	ц�тат�	�р���ще�і	сл���а,	�бра��ш�	з-��між	���а��х	
��і�����і��і	за	зміст�м.

А	 �е	р�з�мію…	�а��са��…	��г�рта��;
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Б	 �е	скаж�…	зр�б���…	�а�р�к���а��;
В	 �е	з�аю…	�а�р�к���а��…	зр�б���;
Г	 �е	��маю…	��і�з�ач���…	����а��.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«На	�р�ці	я	��і�кр���	�ля	себе…»
«П.	К�ліш,	�а	м�ю	��мк�,—	це…»
«Ме�е	��раз�л�	(ме�і	за�ам’ятал�ся)…	»

VII. доМашнє завдання

О�рацю��ат�	 бі�графію	 П.	К�ліша,	 ��чат�	 ч�та��я	 р�ма��	
«Ч�р�а	ра�а».

додаток до уроку № 52

Весілля на хуторі

В	1843	р�ці	�р��ха��	�	г�ст���	��	бат�кі��	�а	х�тір	М�тр��і��к�	
майб�т�ій	ре�акт�р	«Ос�����»	В.	Біл�зерс�к�й,	а	 з	��м	й�г�	т�-
��ар�ш	—	П.	К�ліш.	Після	т�г�	П.	К�ліш	част�	�р��ж�жа��	сю��,	
ма��	 �а��іт�	 �ля	 себе	 �крем�	 с��ітл�цю,	щ�б	 т�т	 ��сат�.	 Для	 �а-
�я��к	 Біл�зерс�к�х	 ��і�	 скла��	 т�т	 ����ляр��	 іст�рію	 Укра���,	
а	 ��	 січ�і	 1847	р�к�	 ��і�б�л�ся	 ��і�ча��я	 П.	К�ліша	 і	Олекса��-
р�	 Біл�зерс�к��,	 майб�т����	 �кра��с�к��	 ��с�ме���ці	 Га���	
Бар��і��к.	 Б�яр���м	 �а	 ��есіллі	 б���	 Т.	Ше��че�к�	 і,	 як	 каж�т�,	
��і�	 ����г�	 зберіга��	 т�	 к��ітк�,	 щ�	 �р�ш��л�ла	 й�м�	 м�л��а.	
Щасл���а	�ара	����хала	з	В.	Біл�зерс�к�м	��	Варша���,	щ�б	з��і�-
т�	 ма��р���ат�	 за	 к�р���,	 к���	 ��с�лала	 П.	К�ліша	 Ака�емія	
�а�к,	 але	 �	 Варша��і	 В.	Біл�зерс�к�г�	 й	 П.	К�ліша	 арешт���ал�	
і	 ��і��р���а��л�	 ��	 Петерб�рга,	 �е	 к���л�	 ��	 тюрм�.	 П�ча��ся	
з�аме��т�й	 �р�цес	 �а�	 �час��кам�	 К�р�л�-Меф��і���с�к�г�	
братст��а.

альбом із описом тульської старовини

Ві��м�,	 щ�	 за	 �част�	 ��	 К�р�л�-Меф��і���с�к�м�	 т���ар�ст��і	
П.	К�ліша	 б�л�	 зас��же��	 �а	 ���а	 місяці	 ��	 ф�ртеці	 і	 �а	 засла�-
�я	 ��	міст�	Т�л�.	Пр�б���	 �а	 засла��і	 ��с�ме���к	 тр�	 р�к�	 і	 тр�	
місяці.	В�з���л���с�	�	��с�т�	с���єрі���й	с��сіб.	Д�	Т�л�	ма��	�р�-
�хат�	 цар.	 На	 �р�ха��я	 г�бер�ат�ра	 К�ліш	 ���г�т������	 ал�б�м	 із	
���с�м	т�л�с�к��	стар������	й	 ілюстр���а��	й�г�	��лас��м�	ак��аре-
лям�.	Цар	з��ер����	���аг�	�а	тала�����т�	р�б�т�	і	за��та��	�р�	а��т�-
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ра.	Д���і�а��ш�с�,	щ�	це	К�ліш,	цар	��з���л���	й�м�	����ер��т�с�	��	
ст�л�ці.	Б�л�	це	��	1850	р�ці.

К�л�	П.	К�ліше��і	�г�л�с�л�	с���б���,	��і�	�е	міг	 і	сл���а	���м�-
���т�.

—	 Щ�	 таке?	 Щ�	 стал�ся?	 —	 к���лася	 ��	 ���г�	 �р�ж��а	
Га��а	Бар��і��к.

Але	 ��с�ме���к	 і	 с�ра���і	 ��трат���	 �а	 т�й	 час	 �ар	 м����.	 Ві�	
�зя��	�ер�	і	�а��са��:	«В�лю	�ам	��ер��л�!».

куліш — біограф і видавець творів Гоголя

В	 1856	і	 1857	р�ках	 П.	К�ліш	 �ісля	 ����г��	 �ере�і�г�т���ч��	
�раці	����а��	к��г�	��	�-х	т�мах	«За��ск�	�	ж�з��	Г�г�ля».	Т��і	ж	
так�	 Г�г�ле��а	 мат�	 ���р�с�ла	 К�ліша,	щ�б	 ��і�	 �����ст���	 т���р�	
Г�г�ля.	 В��ря�к���а��ш�	 р�к���с�,	 К�ліш	 ��р�б���	 к�ме�тарі,	
�р�г�т���а��	 ��	 ��блікаці�	 л�ст�	 і	 ����а��	 Г�г�ле��і	 т���р�	 ��	 шест�	
т�мах.	Зар�біт�к	з	ц��г�	����а��я	(3	т�с.	крб.)	�іш���	�а	зас����а�-
�я	��лас���	�р�кар�і	(так	з��а�а	�р�кар�я	П.	К�ліша),	з	як��	с���г�	
час�	���йш���	ря�	���з�ач��х	т���рі��	�кра��с�к��	літерат�р�,	з�кре-
ма	«К�бзар»	Т.	Ше��че�ка,	«Нар���і	 �����і�а��я»	Марка	В���чка,	
а	так�ж	 ал�ма�ах	 «Хата»	 т�щ�.	 В���скала	 ця	 �р�кар�я	 й	 к��-
жечк�-метел�к�	�ля	�ар����г�	ч�та��я.

обід у міському саду

У	тра���і	1860	р�к�	П.	К�ліш	�р��ха��	�	П�лта���.	Т�т,	��	тра��-
�я,	 ��лта��с�ка	 гр�ма�а	 с�ра���ла	 й�м�	 б�ч��й	 �бі�	 �	 міс�к�м�	
са��.	 На	 т�й	 �бі�	 зібрал�ся	 ч�л���ік	 із	 �00:	 б�л�	 т�т	 селя��	
і	��міщ�к�,	ше��ці,	 кра��ці,	 ге�ерал�	й	��с�ме���к�.	За	 �бі��м	
�р�г�л�ш���ал�	�р�м����	�а	кіл�к�х	 сл���’я�с�к�х	м���ах.	Пере�	
т�м,	 як	 сіл�	 ��	 ст�л�,	 ��	 р�з��ря���ка	 �і�ійш���	 �ез�ай�м�й	
ч�л���ік	і	ста��	�р�хат�	�р�й�ят�	й�г�	як	�час��ка	�бі��.	Лю�ей	
б�л�	й	так	багат�	і	�ез�ай�мця	�е	х�тіл�	����скат�.	Т��і	ч�л���ік	
�аз��а��ся:

—	 Я	 т�й	жа��арм,	щ�	 ��і����з���	К�ліша	 з	Петерб�рга	 ��	 Т�л�	
�а	засла��я.

Ві�ста����й	 жа��арм	 �р�м�ст���ся	 ��	 кі�ці	 ст�л�	 �а���р�т�	
К�ліша,	а	�ісля	�есят��	�р�м����	��ста��	і	���р�с���	сл���а,	�р���іта��-
ш�	К�ліша,	як	стар�г�	з�ай�м�г�.

—	 З	 ���ст	 ��і�ста����г�	 жа��арма,—	 сказа��	 ��і�,—	 �р�йміт�,	
лю��	 ��брі,	 щ�ре	 бажа��я,	 щ�б	 ш�р�л�ся,	 зміц�ял�ся	 й	 ��-
шал�ся	�а	Укра��і	 ті	 і�е�,	 за	які	я	 ��і����з���	К�ліша	�а	 засла��я	
��	Т�л�.

З��іс��,	так�й	т�ст	з	�ст	к�л�ш���г�	жа��арма	з�стріл�	з	�е-
з���чай��м	е�т�зіазм�м	та	зах��ат�м.
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Урок № 53

Тема. П�езія	П.	К�ліша.	Вірші	«Д�	рі���г�	�ар���»,	
«Тр�є	сх�ті��к»,	«За���р�же�а	кр���ця».

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	із	��ет�ч��ю	т���рчістю	��с�-
ме���ка,	����м�гт�	�с��і��м�т�	і�ей��-х���ж-
�і	 �с�бл����сті	 ��ірші��,	 �х�ю	 естет�к�;	 ���ск�-
�алю��ат�	�а���чк�	���раз��г�	ч�та��я,	а�аліз�	
лір�ч��х	 т���рі��,	 ���сл���ле��я	 ��лас��х	 ��м�к	
з	 �р������	 �р�ч�та��г�;	 ���х������ат�	 ��ч�ття	
�атрі�т�зм�,	 люб���і	 ��	 рі����	 м����,	 бажа��я	
�р�сл�ж�т�ся	рі���м�	�ар�����і.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	збірк�	й�г�	т���рі��,	ілюст-
раці�	��	��х.

Теорія літератури: лір�ка,	 лір�ч��й	 гер�й,	 х���ж�ій	 �браз,	 х�-
��ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
На	 П.	К�ліша,	 як�й	 �����ча��	 сл���’я�с�кі	 к�л�т�р�,	 ��ел�к�й	

���л���	 с�ра���л�	 і�е�	 є��р��ейс�к�г�	 �р�с��іт��цт��а.	 Т�м�	 й�г�	
�аз���ают�	 «�кра��ец�	 �	 Є��р��і,	 є��р��еєц�	 ��	 Укра��і».	 В	 ��езі�	
К�ліша	 ���раз��	 �р�гля�аєт�ся	 р�ма�т�ч��й	 с��іт�гля�.	 Але	 �і-
хт�	 біл�ше	 й	 краще	 �р�	 ��ета	 �е	 скаже,	 як	 сама	 й�г�	 ��езія.	
Т�м�	 с��г���іш�ій	�р�к	 і	 б��е	�р�с��яче��й	��ет�ч�ій	 т���рч�сті	
Па�телейм��а	Олекса��р����ча	К�ліша.

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.
—	 Ч�м�	т���р�	П.	К�ліша	�е	�р�к���ал�ся	за	ра�я�с�к�х	часі��,	

й�г�	ім’я	зам���ч���ал�ся?

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Через	��р�ше��	��	��х	�аці��ал���	і�ею;
—	 через	люб���	��с�ме���ка	��	рі���г�	сл���а;
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—	 через	�с��	��м	г��б�тел�с�к��	��літ�к�	Р�сійс�к��	ім�ері�	
ст�с�����	Укра���.

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виразне читання поезії П. куліша «до рідного народу».

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.
—	 Пр�	 щ�	 с��і�чат�	 �і�заг�л����к	 ��ірша,	 е�іграф�	 з	 т���рі��	

Ше��че�ка	та	Біблі�?
(Пі�заг�л����к	—	 �р�	 те,	 щ�	 треба	 з�ай�м�т�ся	 з	 кращ�м�	

зразкам�	 є��р��ейс�к��	 к�л�т�р�,	 с�р�ймат�	 загал���лю�с�кі	
ці���сті;	 е�іграф	 із	Ше��че�ка	—	 бл�з�кіст�	 і�е�	 �р�	 �е�р���с-
т�міст�	рабс�к��	��к�р�,	��ч�ття	ме�ш���арт�сті;	е�іграф�	з	Біб-
лі�	—	 �атяк	 �а	 баче��я	 ��ет�м	шляхі��	 ���ріше��я	 �аці��ал����	
і�е�.)

—	 Пр�	 без�м��	 ��і���аг�	 як�х	 «гірк�х	 �’я��ц�	 та	 р�зб�шак	
��ел�к�х»	і�ет�ся?	(Пр�	к�закі��.)

—	 Які	ря�к�	м�ж�т�	б�т�	���з�аче��ям	і�е�	т���р�?

(Є����й	скарб	�	тебе	—	рі��а	м���а…	
В��а	т���г�	ж�ття	міц�а	�с����а,	
ре���іша	�а�	�сі	скарб�	й	багатст��а.)

—	 Щ�	 є	 с�іл���м,	 а	щ�	 ��і�мі���м,	 ��	 ��мках	К�ліша	 і	Ше��-
че�ка?	(С�іл��е:	ф�рма	��сла��я,	з��ерта��я	��	�ар���,	���з�а��я	
м����	як	�с�����	�аці��ал����	зг�рт���а��сті,	зас��же��я	рабс�к�-
г�	��кл��і��я;	��і�мі��е:	Ше��че�к�	бач�т�	шлях	��	�езалеж��сті	
��	акт�����сті	�ар����х	мас,	яка	б�ла	за	часі��	за��р�жці��	та	гай�а-
макі��,	 К�ліш	 �а��лягає	 �а	 «к�л�т�р��ц�к�м�»	шлях���і	 �с��іт�,	
реф�рм.)

—	 Д�	як�г�	жа�р�	лір�к�	�алеж�т�	��езія?	(Гр�ма�я�с�к��.)

4. Виразне читання вірша П. куліша «троє схотінок».

5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
Схотінки	—	бажа��я,	сх����к�.

6. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідниць-
кого характеру.
—	 Якій	темі	�р�с��яче��й	��ірш?	 (Ж�ттє���м�	кре��	��с�ме�-

��ка,	й�г�	ж�ттє���м	ці���стям.)
—	 В���шіт�	�	«сх�ті�к�»	тр�	бажа��я	лір�ч��г�	гер�я.)
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(Відповідь:	��ше����й	с��кій;	к��г�;	бл�з�к�й	�р�г,	к�ха��я.)
—	 Для	 ���сл���ле��я	 ��лас���	 ��мк�	 а��т�р	 сере�	 і�ш�х	 х�-

��ж�іх	 зас�бі��	 ���к�р�ст����є	 �р�й�м	 к��траст�.	 З�ай�іт�	 й�г�.	
(Ур�ч�ста,	к��ж�а	лекс�ка	(��етр�гра�і��,	благ�р����х,	Ма����а)	
і	з��же�а,	�р�ст�річ�а	(�ас�л���а��,	�л�хі��).)

—	 Схарактер�з�йте	 лір�ч��г�	 гер�я	 т���р�,	 �бґр��т���а��ш�	
с����	т��ер�же��я.

р�з�м��й,	�ач�та-
��й

ж���е	��	гарм��і�	з	с�-
б�ю

скр�м��й,	�е���багл�-
���й

ліричний герой

щ�р�й має	гл�б�кі	��ч�ття,	з�ате�	�алк�	к�хат� благ�р����й

6. Виразне читання вірша П. куліша «Заворожена криниця».

7. Словникова робота, обмін враженнями.

З�ай�іт�	�	сл�����ках,	е�ц�кл��е�іях	аб�	��	«Пр�мітках»	����-
��г�	����а��я	т���рі��	��яс�е��я	слі��

Вертоград	—	��ет�ч��й	с����ім	са��;
кінамон	—	рі�	�ах�ч��	р�сл���;
нард	—	рі�	�ах�ч��	р�сл���;
крин	—	��л����а	лілія;
алое	—	 р�сл��а	 з	 м’яс�ст�м�	 л�сткам�,	 щ�	 має	 лік���ал��і	

��ласт����сті;
Аквілон	—	�і���іч��й	аб�	�і���іч��-схі���й	��ітер;
Тигр,	 Євфрат	 —	 рік�	 ��	 �і���е���-захі��ій	 Азі�	 (�р�тікают�	

�	Т�речч��і,	С�рі�	та	Ірак�,	���а�ают�	�	Перс�к�	зат�к�);
Едем	—	зем��й	рай.

8. Евристична бесіда, виконання пошуково-дослідницьких за-
вдань.

—	 В�з�ачте,	які	це	х���ж�і	зас�б�:	«з�рям�…	з�ряют�»,	«т�-
��т�-�ла��лят�»,	«�����л�	���лю»	(та��т�л�гія);	«�ал����і�»,	«з�л�ті�»	
(�����і	 �естяг�е���	 ф�рм�	 �р�кмет��к�	 ��ет�ч��г�	 з���ча��я;	
част�	��ж���ают�ся	�	ф�л�кл�рі).

—	 В�раз�і	р�с�	як�г�	ст�лю	�ая���і	��	��езі�?	(Р�ма�т�зм�.)
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—	 Пр�	як�	«за���р�же��	кр���цю»	м�же	йт�	м���а?	(К�л�т�р�,	
рі����	м����,	��ет����х	мрій-с���і��а��.	 «Брат�»	 т�т,	�а�е����,	 ��-
����мці.)

9. Слово вчителя.
П.	К�ліш	 ����а��	 �’ят�	 ��ет�ч��х	 збір�к	—	 «Д�с��ітк�»,	 «Х�-

т�р�а	��езія»,	«Дз��і�»,	«П�з�че�а	к�бза»,	«Х�т�р�і	�е��гарк�».	
Ві�	 так�ж	 є	 а��т�р�м	 �есят�	 ��ел�к�х	 ��ем	 (сере�	 як�х	 «К�ліш	
�	�еклі»),	 бала�,	 ��м,	 бай�к,	 ч�сле���х	 �ерекла�і��.	 За���а��я	
с���є�	 ��езі�	 м�тец�	 бач���	 �	 т�м�,	 щ�б	 «тере�	 к�люч�й	 ��	рі��ій	
ст�р��і»	���р�б���ат�	«тр��ящ�ю	р�к�ю».

І.	Фра�к�	�аз���а��	Па�телейм��а	К�ліша	«����м	 із	 к�р�фе���	
�аш��	літерат�р�»,	��	«�ерш�ю	з��із��ю».	В����час	��і�	за���аж���,	
щ�	��	���г�	«�р�га	��л�����а	��мк�	б’є	�ершій	��	��к�».	Мают�ся	
�а	���азі	с��ереч��сті	�	с��іт�гля�і	��с�ме���ка,	які	��стій��	ст�-
кают�ся	між	с�б�ю	�	й�г�	т���рах.

10. Проблемне завдання учням.
—	 Пр�ч�тайте	 ���і	 ��мк�	 літерат�р�з�а��ці��	 �р�	 т���рчіст�	

П.	К�ліша	 й	 �р�к�ме�т�йте	 �х,	 ���сл���іт�	 ��лас�і	 с��же��я,	
�бґр��т���а��ш�	�х.

П. Плющ,	літерат�р�з�а��ец�	60-х	р�кі��	XX	ст.
Б. Степанишин,	с�час-
��й	літерат�р�з�а��ец�

Б�л�	б,	���ак,	�е�ра���л���	����ажат�	р�с�фіка-
т�рс�к�	��літ�к�	цар�зм�	є����ю	�р�ч���ю	
гал�м���а��я	р�з���тк�	�кра��с�к��	літерат�р�	
і	літерат�р���	м����.	Вел�к��	шк���	ц��м�	р�з-
���тк���і	за���ал�	так�ж	�кра��с�кі	б�рж�аз�і	
�аці��аліст�-��с�ме���к�,	ж�р�аліст�,	
��че�і,т�щ�	(П.	К�ліш,	Б.	Грі�че�к�,	
М.	Гр�ше��с�к�й,			С.	Єфрем���	та	і�.),	які	с�ря-
м���ал�	�кра��с�к�	літерат�р�	�а	шлях	реак-
цій���	р�ма�т�к�,	ет��графізм�,	��б�т���ізм�,	
х�т�ря�с�к��	�бмеже��сті	�і�	гасл�м	«безб�р-
ж�аз��сті»	�кра��с�к��	�аці�	і	«є����г�	��т�-
к�»	��	р�з���тк�	�кра��с�к��	к�л�т�р�,	�і�	гас-
л�м	з��л�гіч��г�	ш���і�ізм�	і	цілк����т��	
��і�р�б��сті	�кра��с�к��	літерат�р�	й	м����	��і�	
брат����	р�сійс�к��	літерат�р�	й	м����.

П�ет�ч��й	��р�б�к	
Па�телейм��а	К�ліша	
з�ач��й,	за	темат�к�ю	
р�зма�т�й,	за	зміс-
т�м	—	г�ма�іст�ч��й	
і	�аці��ал���	с�рям�-
��а��й,	а	за	майстер�іс-
тю	—	���с�к�г�	рі���я	
х���ж��сті.	П�шайм�-
ся	ж,	щ�	�алеж�м�	��	
�аці�	К�ліша,	а	г�л���-
�е	—	�чім�ся	�а	й�г�	
��езі�	б�т�	с�ра��ж�ім	
�кра��цем.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Поетичний практикум.
В�з�ачте	��ірш���і	р�змір�	��езій	П.	К�ліша,	�����	р�м,	р�м�-
��а��я.
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Є��5��й	ска5рб	�	те 5бе	—	рі5��а	м�5��а,	
∪ —	∪						—				∪	—∪     	—	∪			—	∪	
Закля5т�й	�ля	с�сі 5�с�к�г�5	х�жа5цт��а:	
	∪		—			∪						∪		∪	—						∪ —		∪		—		∪	
В��а5	т���г�5	ж�ття5	міц�а5	�с��5��а,	
∪	—			∪		—			∪ 	—		∪			—	∪	—	∪	
ре���і5ша	�а�	�сі 5	скарб�5	й	бага5тст��а.	
	∪	—	∪					∪		∪	—			∪		—					∪		—		∪

(«До рідного народу»…)

	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—		|	∪—|	∪	
	|	∪—	|	∪∪	|	∪—	|	∪∪		|	∪—|	∪	
	|	∪—	|	∪—	|	∪—	|	∪—		|	∪—|	∪	
	|	∪—	|	∪∪	|	∪—	|	∪—		|	∪—|	∪

(Шест�ст����й	ямб	з	�ста����ю	�січе��ю	ст���ю;	р�м���а��я	
�ерехрес�е,	р�ма	жі��ча.)

Я5	�е	х�ті 5��	б�	�і	ца5рс�к�х	�ала5т,		
—		∪ 	∪ —		∪		∪			—						∪				∪		—	
Ні	��ерт�гра5�і��	��ш��-�р�х�л�5���х,	
∪				∪ 	∪ —		∪				∪					∪			∪			∪		—			∪	
Аб�	�	ме 5�е	б���	з	��ше5ю	��5бр�й	ла�,	
∪ ∪ ∪ —∪			∪							∪	—∪		—			∪					∪			
Щ�б	�е	�ас� 5л���а��	я5	м�5слей	благ�р�5���х.	
				∪			∪ 	∪ —		∪	∪		—	—		∪    	∪		∪ —			∪

(«Троє схотінок»)

	|	—∪∪	|	—∪∪	|	—∪∪	|	—	
	|	∪∪∪	|	—∪∪	|	∪∪∪	|	—∪	
	|	∪∪∪	|	—∪∪	|	∪—∪	|	—∪∪	|	
	|	∪∪∪	|	—∪∪	|	——∪	|	∪∪	|	—	∪

(Тр�ст����й	 �акт�л�,	 р�м���а��я	 �ерехрес�е,	 р�ма	 ч�л���іча	
й	жі��ча.)

У	сестр�5	м�є5�	т�5х�	
∪		∪		—			∪–∪—∪			
Пр�ц��іта5є	са5�	��	�гра 5�і.	
		∪			∪  –∪	—						∪	—	∪	
Кі�ам�5�,	м�я5	�ті5ха,	
	∪	∪  —				∪–		∪	–∪	
На5р�,	ал�5е	��	лю 5бім	са5�і.	
		—					∪–∪					—	∪				—∪		

(«Заворожена криниця»)

	|	∪∪	|	—∪	|	—∪	|	—∪	|		
	|	∪∪	|	—∪	|	—∪	|	—∪	|		
	|	∪∪	|	—∪	|	—∪	|	—∪	|		
	|	—∪	|	—∪	|	—∪	|	—∪	|	

(Ч�т�р�ст����й	х�рей,	р�м���а��я	�ерехрес�е,	р�ма	жі��ча.)

5      5      5      5      5

5      5      5      5      5
5           5           5

5           5       5      5

5        5        5        5  
5                5         
5          5      5         
5        5   5            5         

5      5      5    
5      5      5    
5      5      5    

5      5     5      5
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«П�езія	�ля	ме�е…»
«Я	з�������а��й	(з�������а�а)	т�м,	як	літерат�р�з�а��ці…»
«П.	К�ліш	ме�і	�я��ляєт�ся,	як…»
«Пі���с	К�ліша	“Несам����т�й	Па��к�”,	�а	м�ю	��мк�…»

VII. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	���раз��	ч�тат�,	а�аліз���ат�	��ірші	П.	К�ліша,	ха-
рактер�з���ат�	 й�г�	 ��ет�ч��	 с�а�щ���;	 �р�����ж�т�	 ч�та��я	
р�ма��	«Ч�р�а	ра�а».

Урок № 54

Тема. П.	К�ліш.	 «Ч�р�а	 ра�а»	—	 �ерш�й	 �кра���-
м�����й	іст�р�ч��й	р�ма�.

Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 з	 іст�р�ч��ю	 �с�����ю,	 ��ер-
сіям�	 �аз���	 т���р�,	 сюжет�м;	 ����м�гт�	 �с��і-
��м�т�	 і�ей��-х���ж�і	 �с�бл����сті	 р�ма��;	
р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���з�аче��я	 тем�,	 �р�бле-
мат�к�	 т���р�,	 ��мі��я	 ����ілят�	 �с�����і	 е�і-
з���	 й	 к�ме�т���ат�	 �х,	 ���сл���лю��ат�	 ��лас�і	
��мк�	щ���	 ��р�ше��х	 �р�блем;	 ���х������ат�	
л�царс�кі	��ч�ття,	щ�ріст�,	�атрі�т�зм.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 р�ма��,	
ілюстраці�	��	���г�.

Теорія літератури: р�ма�,	р�ма�-хр��іка,	іст�р�ч��й	р�ма�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Як�с�	К�ліш	�а��са��	�	л�сті	��	��і��м�г�	�р�фес�ра	філ�л�гі�	

Ос��а	 Б��я�с�к�г�:	 «Страш��	 ����мат�,	 щ�	 �ар��,	 к�тр�й	 �а-
стіл�к�	акт�����	бра��	�част�	�	���іях	р���	лю�с�к�г�,	�е	��	зм�зі	
б��е	 р�з����іст�	 �р�	 с���є	 ж�ття	 ��	 іст�р�ч��м�	 р�ма�і».	 Т�м�	
й	за��ма��	��і�	�а��сат�	е��хал���й	т��ір,	�	як�м�	б	іст�рія	�кра��-
с�к�г�	 �ар���	 �ж�ла	 й	 заг����р�ла	 �стам�	 гет�ма�і��,	 к�закі��	 та	
�р�ст�х	селя�.	Р�ма�	П.	К�ліша	«Ч�р�а	ра�а»	І��а�	Фра�к�	�аз��а��	





�60

«�айлі�ш�ю	іст�р�ч��ю	����істю	��	�ашій	літерат�рі».	І	це	с�ра���і	
так,	а�же	т�м�	�ере����ала	�а�р�же�а	ч�т�р�а�цят�річ�а	�раця	
��с�ме���ка	�а�	т���рам�	с��іт�����	іст�р�ч���	літерат�р�,	літ���-
сам�,	 х���ж�ім	 ���ск��але��ям	 текст�.	 З�ай�мст���	 з	 р�ма��м	
Па�телейм��а	К�ліша	м�	 р�з��ч�ем�	 �а	 с��г���іш���м�	 �р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Створення «асоціативного куща» «Поезія П. куліша».

легка,	мел�-
�ій�а

філ�с�ф-
с�ка

і�т�м�а гр�ма�я�-
с�ка

р�ма�т�ч�а

Поезія П. куліша

�раг�е	���л���т�	
�а	с��і��міст�	�а-
р���

має	ф�л�кл�р-
�і	м�т����

��є���є	���с�к�	й	
��з�к�	лекс�к�

���с�к�-
ем�цій�а

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Самостійна робота з підручником (або пригадування відомос-
тей з історії), укладення історичного словничка.
Доба Руїни	—	з	час�	зрече��я	гет�ма�ст��а	Ю.	Хмел���ц�к�м	

1663	р.	��	1687	р.,	к�л�	гет�ма��м	б���	�бра��й	І.	Мазе�а.
Географічнодержавний стан України	—	���іл	�а	Лі���береж��	

(�і�	��ла��ю	М�ск���)	та	Пра���береж��	(�і�	��ла��ю	П�л�щі).
Чорна рада	—	к�зац�ка	ра�а	з	�частю	«чер�і»	—	�р�ст�х	се-

ля�	та	міща�.

2. Слово вчителя.
Іст�р�ч��ю	�с�����ю	р�ма��	«Ч�р�а	ра�а»	є	���і�	��ес��	—	літа	

1663	р�к�,	к�л�	�і�	Ніж���м	��і�б�лася	Ч�р�а	ра�а	й	 гет�ма��м	
�	ж�рст�к�м�	с��ер��цт��і	б���	�бра��й	І��а�	Брюх���ец�к�й.

П.	К�ліш	ретел���	 �����ча��	 «Літ���с	Сам�����ця»	 та	 «Літ���с	
Грабя�к�»,	 різ�і	 іст�р�ч�і,	 ет��графіч�і	 мем�ар�і	 �жерела;	 за-
��с���а��	 с��га��	 стар�х	 за��р�жці��.	 Але	 с��ій	 за��м	 К�ліш,	 як	
сам	заз�ача��	��	е�іл�зі,	х�ті��	���ест�	��	ч�тача	�е	«��сертацією,	
а	х���ж�ім	��і�т���ре��ям	заб�т��	 і	 ���кр���ле���	 ��	�аш�х	�я��ле�-
�ях	стар������».	За	жа�р�м	«Ч�р�а	ра�а»	—	іст�р�ч��й	р�ма�.
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Роман	—	��ел�к�й	е�іч��й	т��ір,	�	як�м�	з�браж�єт�ся	��себіч-
�а	карт��а	ж�ття	��ел�к��	кіл�к�сті	лю�ей	�	�е����й	�ері��	час�	
аб�	ціл�г�	лю�с�к�г�	ж�ття;	іст�р�ч��й	р�ма�,	��і�����і���,	��б�-
����а��й	�а	 іст�р�ч��м�	матеріалі.	(Уч�і	р�блят�	 за��с�	��	літе-
рат�р�з�а��ч�х	сл�����чкі��.)

П.	К�ліш	 �ає	 с���єм�	 т���р���і	 �і�заг�л����к	 «Хр��іка»,	 х�ча	
��	іст�р�ч�ій	хр��іці	�е	б���ає	���га�а��х	�ерс��ажі��	і	���ій.

«Ч�р�а	 ра�а»	 —	 р�ма�	 багат��р�блем��й.	 Найг�л����іші	
з	�р�блем	—	��та��я	�езалеж��сті	Укра���,	�атрі�т�зм�	та	зра-
��,	за�р��а�ст��а,	р�лі	�ержа����г�	�іяча	��	іст�рі�,	б�р�т�б�	��бра	
і	зла,	бат�кі��	і	�ітей,	к�ха��я	й	���р�ж���г�	щастя,	лю����	й	�а-
р�����	м�ралі	т�щ�.

У	р�ма�і	���і	сюжет�і	лі�і�	—	с�с�іл���-іст�р�ч�а	та	люб����а.

3. Виразне читання, коментування фрагментів роману «Чорна 
рада».

4. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

5. Евристична бесіда.

—	 З	як�м�	гер�ям�	���	��же	��з�ай�м�л�ся,	які	���і�	��і�б�л�-
ся,	яка	�х	р�л�	�	р�з���тк�	сюжет�?

—	 Щ�	м�жете	сказат�	�р�	ст�л�,	ма�ер�	��с�ма	П.	К�ліша?	
Ч�	 ���кл�кає	 т��ір	 заціка��ле��я	 ч�тача	 �же	 з	 �ерш�х	 ст�рі��к,	
за���як�	ч�м�	це	��і�б���аєт�ся?

6. Завдання учням.

У	 ���гля�і	 схем��	 скла�іт�	 ��чатк�	 ����х	 сюжет��х	 лі�ій	 р�-
ма��	—	 с�ціал���-іст�р�ч���	 та	 �с�б�ст�-люб������;	 ���з�ачте	
��засюжет�і	елеме�т�.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Проблемне завдання.

П�мірк�йте	й	за��шіт�,	щ�	ас�ціює	а��т�р	з	���а��м�	���ят-
тям�.

Мотив	—	(��р�га,	����р�ж);
протистояння	—	(�ержа���т���ре��я	і	р�й�і����цт���);
ідеал	—	(х�тір);
носій основної ідеї	—	(Ч�л���ік	Б�ж�й).

�	 На	 с.	 �6�–�63	���а��	������	 схем�	����х	 сюжет��х	лі�ій	 р�ма��,	 ��ч�тел�	
��ст������	���к�р�ст����є	 ��,	 залеж��	��і�	т�г�,	�аскіл�к�	�ч�ям�	�р�ч�та��й	
текст.
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Іст�рія	��лк�����ка-���а	Шрама	та	���-
з���л����	б�р�т�б�	��	Укра��і

(��засюжет��й	елеме�т,	бл�з�к�й	
��	лір�ч��г�	��і�ст���)

Пр��з�	Шрама	із	с���м	�а	
х�тір	Чере��а�я

Р�зм���а	з	Б�ж�м	
Ч�л���ік�м

Д�р�га	��	
К�є��а

екс��з�ція екс��з�ція екс��з�ція

Іст�рія	Вас�ля	Не���л���ка

(��засюжет��й	елеме�т,	бл�з�к�й	
��	лір�ч��г�	��і�ст���)

С��арка	з	міща-
�ам�

З�стріч	і	р�зм�-
��а	із	С�мк�м

П���і��мле��я	�р�	
зра��	тр��х	С�мк�-
���х	��лк�����кі��екс��з�ція за��’язка

Пр�ща��я	за��р�жці��	зі	с��іт�м;		
��гля��	Шрама	�а	за��р�жці��	

(��засюжет��й	елеме�т,	бл�з�-
к�й	��	лір�ч��г�	��і�ст���)

Б��т	к�сарі�� На	х�т�рі	
��	Г����-
т���к�

Р�зм���а	
з	П�га-
чем

В	таб�рі	С�мка.	
Зра�а	��саря	
В�яхе���ча

р�з���т�к	�і� р�з���т�к	�і�

За��р�жці	��	Р�ма�і��с�к�м�	К�ті.		
Іст�рія	Брюх���ец�к�г�.	К�р�л���а	кара

(��засюжет�і	елеме�т�)

Ч�р�а	ра�а Селя�-
с�к�й	
б��т

Бе�кет	Брюх���ец�к�г�	з	м�с-
к���с�к�м�	б�ярам�	�	Ніже�і

к�л�мі�ація р�з���т�к	�і�

К�зац�ка	
ра�а.	І��а�ец�	
зга��б���	�і�і��-
старш��.	Зра-
�а	к�закам�	
тра��цій

Брюх�-
��ец�к�й	
�аймає	
��б���цю	
�ля	С�мка

К�р�л�	Т�р	
�амагаєт�ся	
��рят���ат�	
С�мка	ці��ю	
��лас��г�	
ж�ття

Страта	С�мка	
і	Васют�,	ге-
р��ч�а	
смерт�	стар�-
г�	Шрама

р�з��’язка

р�з���т�к	�і�
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Др�г�,	люб�����	сюжет��	лі�ію	м�ж�а	з�браз�т�	так:

Пр��з�	Петра	
з	бат�к�м	�а	
х�тір	Чере��а�я

З�ай�мст���	
Петра	з	Лесею	
та	��	матір’ю

П��з�ка	��	К�є��а,	��і���ерта	
р�зм���а	Петра	з	матір’ю.	
Віщ�й	с��	Чере��а��х�

екс��з�ція за��’язка

Зал�ця��я	
К�р�ла	��	
Лесі

З�стріч	із	С�мк�м.	Засм�-
че��й	Петр�	��і�ст��аєт�ся С��стере-

же��я	Лесі	
за	С�мк�мр�з���т�к	�і�

В�кра-
�е��я	
Лесі

Петр�	�аз��га-
�яє	���кра�а-
ча,	б’єт�ся	
з	К�р�л�м	
і	��ерж�є	
смертел���	
ра��

Леся	
з	матір’ю	
бер�т�ся	
���5х���т�	
хл��ця

На	Чере��а�е���-
м�	х�т�рі.	Взає-
м�р�з�мі��я	
і	люб���	між	
Петр�м	і	Ле-
сею.	Нем�ж-
л���іст�	щастя

к�л�мі�ація

Н���і	зал�ця��я	К�р�ла	Т�ра	��	
Лесі.	Небез�еч�е	��тр�ча��я	Г����-
т���к�;	с��ата��я	��м	Лесі	за	В�яхе-
���ча

П���ер�е�-
�я	�а	х�тір	
Петра

О�р�же�-
�я	Лесі	
й	Петра

р�з��’язка

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Р�ма�	“Ч�р�а	ра�а”	�ля	ме�е…»
«Іст�р�ч�а	тема	м�же	б�т�…»
«Ме�е	��раз�л�…»

VII. доМашнє завдання

Пр�����ж�т�	ч�та��я	р�ма��,	скла�а��я	за	�р�ч�та��м	«сю-
жет��х	 ла�цюжкі��»,	 ��міт�	 �ереказ���ат�	 т��ір,	 характер�з���ат�	
гер����.
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Урок № 55

Тема. П.	К�ліш.	 Р�ма�	 «Ч�р�а	 ра�а».	 П�каз	 �р�-
т�ст�я��я	 с�л	 �ержа���т���ре��я	 й	 р�й�і����-
цт��а.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 гл�бше	 �с��і��м�т�	 і�ей��-
х���ж�і	 �с�бл����сті	 та	 з�аче��я	 р�ма��;	 р�з-
�����ат�	�а���чк�	с�р�й�яття	��ел�к�г�	е�іч��г�	
т���р�	 як	 є����г�	 ціл�г�,	 ��мі��я	 ����ілят�	 �с-
�����і	 елеме�т�	сюжет�	й	к�м��з�ці�,	 а�аліз�-
��ат�	 �х;	 ���х������ат�	 кращі	 як�сті	 гр�ма�я��-
�а-�атрі�та,	 щ�ріст�	 та	 ��ір�іст�	 �	 лю�с�к�х	
ст�с��ках.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 р�ма��,	
ілюстраці�	��	���г�.

Теорія літератури: р�ма�,	 іст�р�ч��й	р�ма�,	сюжет,	к�м��з�ція,	
�х�і	елеме�т�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Як	 ��і�з�ач���	 літерат�р�з�а��ец�	 В.	Не�іл�к�,	 «засл�г�ю	

П.	К�ліша	 є	 те,	щ�	 ��і�	 �е	 тіл�к�	 ст���р���	 �ерш�й	 р�ма�,	 а	й	��-
ста�����	 й�г�	 ��	 к��текст	 т�г�час���	 с��іт�����	 літерат�р�.	 К�ліш	
�е����раз����	 ��каз���а��	 �р�	 ���л���	 �а	 ���г�	 т���рч�сті	 В.	Ск�тта.	
С�р�ймаюч�	р�ма�т�ч�і	те��е�ці�	ш�тла��с�к�г�	��с�ме���ка,	
К�ліш	 �а��са��	 цілк�м	 �р�гі�ал���й,	 сам�б�т�ій	 т��ір,	 �	 як�м�	
яскра���	р�зкр�т�	�е	тіл�к�	іст�р�ч�і	���і�	з	ж�ття	�кра��с�к�г�	
�ар���,	 ��і�т���ре��	 �кра��с�к�й	 к�л�р�т,	 а	 й	 �аці��ал���й	 ��х	
�ар���.	 На��іт�	 характер	 р�ма�т�зм�	 «Ч�р���	 ра��»	 має	 �ар��-
���ісе��і	���т�к�.	Піс�я	і	��ма	�е	�р�ст�	іс��ют�	�а	й�г�	ст�рі�-
ках	—	�����	є	ж����л���м	сере�����щем,	�а	як�м�	зріс	б�й��й	�ер-
��іст�к	�кра��с�к��	р�ма�іст�к�.	Сам	р�ма�	теж	�ага��є	іст�р�ч��	
��м�	 за	 ��	 е�іч��м	 р�змах�м,	 г�стр�м�	 с�т�аціям�,	 м�г�т�ім�	
�аці��ал���м�	характерам�.	 І	це	 теж	—	����ат�рс�ка	р�са	 т���р-
ч�сті	К�ліша».

С��г���і	м�	�р�����ж�м�	з�ай�мст���	з	р�ма��м	«Ч�р�а	ра�а»	
й	с�р�б�єм�	�ерек��ат�ся	��	с�ра��е�л����сті	слі��	літерат�р�з�а��ця.

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».

(З�ійс�юєт�ся	«ла�цюжк�м».)

2. Зачитування елементів «сюжетних ланцюжків».

3. обмін враженнями про твір.

—	 Щ�	��ам	з�ал�ся	�айціка��іш�м?	Ч�м�?
—	 Яка	 р�л�	 ��засюжет��х	 елеме�ті��?	 (Іст�рія	 ��лк�����ка-

���а	Шрама	 та	 ���з���л����	 б�р�т�б�	 ��	 Укра��і;	 іст�рія	 Вас�ля	
Не���л���ка;	�р�ща��я	за��р�жці��	зі	с��іт�м	і	��гля��	Шрама	�а	
��х	т�щ�.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. коментоване читання фрагментів роману.

(Уч�і	ч�тают�	і	к�ме�т�ют�	фрагме�т�	р�ма��	із	�р�г��	(�м���-
���)	 част���	 р�ма��	 (за	 хрест�матією).	 Слі�	 з��ер��т�	 ���аг�	 �а	
к�л�мі�ацію	—	��лас�е	Ч�р��	ра��.	Взагалі	рек�ме�����а�е	ч�та�-
�я	�р���кі��	з	1,	4,	8,	10,	1�,	14,	18	р�з�ілі��.)

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідни-
цького характеру.

—	 Які	 ����і	 гер��	 з’я���л�ся,	 як	 ��-�����м�	 ���я���л�	 себе	 ��же	
��і��мі	�ерс��ажі?

—	 Щ�	��ас	�айбіл�ше	��раз�л�?	Ч�м�?
—	 Наз��іт�	 �р�ч���,	 через	 які	 С�мк�	 ��тер�і��	 ��разк�	 �а	

«ч�р�ій	ра�і».	(Зра�а	��ійс�ка;	�р�х�л��іст�	м�ск���с�к�х	б�яр	��	
Брюх���ец�к�г�	за���як�	хабарю;	����ірл���іст�	чер�і;	х�тра	страте-
гія	Брюх���ец�к�г�.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

В�з�ачте,	щ�	�б’є���є	гер����.

Леся	
Петр�	 	 (��ч�ття	к�ха��я)
С�мк�	
К�р�л�	
С�мк�	 	
Брюх���ец�к�й	 	 (б�р�т�ба	за	��ла��)
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—	 А	щ�	�х	р�з’є���є?
1)	 Різ�е	���яття	к�ха��я.
�)	 Різ�а	мета	й	баче��я	шляхі��	р�з���тк�	Укра���.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Найбіл�ше	ме�е	��раз���	е�із��…»
«Ме�і	з�ал�ся,	щ�…»
«Найціка��іше	��	р�ма�і	“Ч�р�а	ра�а”…»

VII. доМашнє завдання

Д�ч�тат�	т��ір	��	кі�ця;	закі�ч�т�	скла�а��я	«сюжет��х	ла�-
цюжкі��»,	��міт�	�ереказ���ат�,	характер�з���ат�	гер����;	�і�г�т���а-
т�	����і��мле��я.

Урок № 56

Тема. П.	К�ліш.	Р�ма�	«Ч�р�а	ра�а».	Образ�	та	 і�е�	
т���р�.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �см�сл�т�	 ті	 м�рал��і	 �р�-
к�,	які	�ає	ч�таче��і	а��т�р;	р�з�����ат�	�а���чк�	
��рі���ял����	 характер�ст�к�	 �бразі��	 т���р�,	
���з�аче��я	 �р���і���х	 і�ей,	 х���ж����	 май-
стер��сті	 ��с�ме���ка;	 ���х������ат�	 акт�����	
гр�ма�я�с�к�	��з�цію,	�атрі�т�зм,	�раг�е��я	
��	��бра	й	с�ра��е�л����сті,	«�ра��е���г�	ж�ття».

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 р�ма��,	
ілюстраці�	��	���г�,	��ртрет�	 іст�р�ч��х	�сіб,	
змал����а��х	�	т���рі.

Теорія літератури: �браз�,	 с�м���л�,	 іст�р�ч��й	 к�л�р�т,	 к��ф-
лікт,	і�ея.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
«Па�телейм��	К�ліш	 з�мі��	 так	 і�����і��аліз���ат�	 характер�	

гер����	 і	 так	 �х	 х���ж���	 т��із���ат�,	 щ�	 к�же�	 з	 ��х	 ���раз���	
с���єрі���	і�е�л�гіч��	м��ж���іст�	Укра���…
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К�г�	т�т	тіл�к�	�ема!	П�міщ�к�	і	селя��,	за��р�жці	і	г�р�����і	
к�зак�,	к�зац�ка	старш��а	і	�кра��с�ка	шляхта,	к�бзарі	і	міща��…	
Як�х	тіл�к�	��літ�ч��х	�ріє�тацій	�е	��тр�м�ют�ся	ці	різ�і	с�ціал�-
�і	��ерст���	Укра���!	…У	ц��м�	катаклізмі	с�ціал���х	с��ереч��стей	
��ажк�	з�айт�	т��ер��	�с�����	�ля	�аці��ал���г�	зам�ре��я,	��заєм�-
р�з�мі��я	 та	 зра��»,—	 ��ше	 літерат�р�з�а��ец�	М.	Ж�л��с�к�й.	
Які	з�ай�мі	��	б�лю	й	акт�ал��і	���і	�р�блем�!	Уче��й	�р�����ж�є	
с��ій	 ���с�����к	 так:	 «Найбіл�ша	 загр�за	 �ля	 ��чатк�����	 р�зб������	
�кра��с�к��	�ержа����сті,	як�,	�а	��мк�	К�ліша,	м�же	забез�еч�т�	
�е	ст�хія	за��р�з�к��	���л���ці,	а	�аці��ал��а	шляхетс�к�-старш��-
с�ка	��ерхі��ка,	�е	з	б�к�	�ар����х	��зі��,	а	з	б�к�	�е�ас�т���	жа��б�	
старш�����а��я,	 яка	 р�з’��ає	 іржею	 ���р�ж�ечі	 к�зац�к�	 ��ерхі��к�.	
Т�м�	так	�а��легл����	�т��ер�ж�є	Па�телейм��	К�ліш	і�ею	м�рал�-
���	 ч�ст�т�,	 �е�ск��ер�е����	 гріх�м	 ��ші,	 благ�р����г�	 с�млі��я.	
У	ц��м�	гріх�����м�,	зга��бле��м�	мар��сла����м�	��р���а��ям�	��	
��ла��,	�алек�м�	��і�	гарм��і�	с��іті	лю���і,	�ерек���є	а��т�р	“Ч�р���	
ра��”,	 слі�	ш�кат�	“�ра����	—	 іст���	��	 с����й	��ші,	 �ч�щат�	 ��,	як	
�ч���	Ск����р��а,	��і�	зем��х	гріхі��	і	��р���ат�ся	��	абс�лют���	іст�-
��,	��	блаже�ст��а	і	����тріш���г�	с��к�ю”».	К�л�	ч�таєш	ці	сл���а,	
р�з�мієш,	щ�	П.	К�ліш,	із	т���рчістю	як�г�	м�	�р�����ж�єм�	з�ай�-
м�т�ся,	 заз�р����	�е	 л�ше	 ��	м���ле	 с���г�	�ар���,	 а	 й	 �	майб�т�є,	
�аюч�	�ам,	�аща�кам,	серй�з�і	м�рал��і	�р�к�.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Переказ розділів роману П. куліша «Чорна рада».
(Уч�і	�ереказ�ют�	�ста��і,	�р�ч�та�і	сам�стій��,	р�з�іл�	р�-

ма��.)

2. Зачитування кінцевих ланок у сюжетних лініях роману.

3. Проблемне запитання учням.
—	 На	які	гр���	м�ж�а	���іл�т�	гер����	р�ма��?	(На	г�л�����х	

та	�р�г�ря���х,	реал���х	іст�р�ч��х	�сіб	та	���га�а��х	а��т�р�м;	
�а	�егат�����х	та	��з�т�����х,	�р�х�л���кі��	С�мка	і	�р�х�л���-
кі��	Брюх���ец�к�г�	т�щ�.)

іV. ФорМУвання вМінь Та навичок

1. Заслуховування повідомлень учнів.
(Уч�і	р�з����і�ают�	�р�	С�мка	та	Брюх���ец�к�г�	як	реал���х	

іст�р�ч��х	�сіб.)
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2. Складання порівняльної характеристики героя.
(Уч�і	скла�ают�	��рі���ял���	характер�ст�к�	С�мка	—	реал�-

���	�с�б�	та	х���ж���г�	�браз�.)
Висновок.	Пр�	те,	щ�	�браз	Як�ма	С�мка	��	р�ма�і	—	х���ж-

�ій,	а	�е	іст�р�ч��й,	с��і�чат�	такі	факт�:
1)	 �а	 час	 Ніж��с�к��	 ра��	 С�мк�	 б���	 літ���ю	 лю����ю,	

а	�	т���рі	��і�	м�л���й,	�е��р�же��й;
�)	 за	 іст�р�ч��м�	 �а��м�,	 С�мк�	 —	 �алк�й	 �р�х�л���к	

с�юз�	з	Р�сією,	а	��	«Ч�р�ій	ра�і»	—	��мірк���а�а	лю���а,	
с�ра��ж�ій	б�рец�	за	�езалеж�іст�	Укра���;

3)	 б���	�алек�	�е	безгріш��й	�	��літ�ці,	��	р�ма�і	ж	—	кр�шта-
ле���	ч�ста	лю���а.

В����час	багат�	іст�р�ч��х	�а��х	�р�	С�мка	збігают�ся	з	лі-
терат�р��м	тракт���а��ям	К�ліша,	�а�р�кла�:

1)	 С�мк�	���ража��	��гля��	к�зац�к��	старш���;
�)	 ��і�	з�е��ажл����	ста�����ся	��	чер�і;
3)	 �а	Ніж��с�к�й	ра�і	�р�б���а��	зах���т�	б�ла���	збр�й��;
4)	 �ійс��	б���	страче��й	Брюх���ец�к�м.

3. Проблемне запитання до учнів.
—	 Є	��	ц��м�,	�а	�ерш�й	��гля�,	і�еал���м�	�бразі	й	с��ереч-

л���і,	�е	з���сім	�р���абл���і	р�с�.	Які	�а	��аш	��гля�?

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Не	 любляч�	 за��р�жці��,	 С�мк�	 �б�ж�ює	К�р�ла	 Т�ра	 за	
гер��зм,	��і��а�іст�	і	м��ріст�;

—	 �браз���	Лесю,	к�л�	��	 ��	�р�с�т��сті	��і��а��	�ере��аг�	Т�р�,	
��тр�м�юч�с�	к�зац�к��	м�ралі,	згі���	з	як�ю	б�й����й	��брат�м	
за��ж��	ста�����ся	���ще,	�іж	жі�ка	ч�	к�ха�а	�і��ч��а;

—	 �ісля	 ��разк�	 С�мк�	 ��і�м���ляєт�ся	 ��і�	 ��рят��к�	 й	 ��-
�ал�ш��	б�р�т�б�	(щ��ра���а,	зара��	�р�га	та	зара��	с��к�ю	��	с�-
с�іл�ст��і,	���к�е��я	кр�����р�л�ття).

4. колективне складання порівняльної характеристика Якима 
Сомка та івана Брюховецького.

спільне

к�зац�ка	старш��а	—	гет�ма��;	р�з�м�і,	е�ергій�і,	б�р�л�ся	за	б�-
ла���

Відмінне

Яким Сомко Іван Брюховецький

чес��й,	��ря���й,	�с��іче��й,	��-
тр�м�єт�ся	к�зац�к�х	тра��цій	
і	з���ча���

х�тр�й,	�блесл����й,	�ечес��й,	
ж�рст�к�й;
��ла��	��б���ся	�бма��м,	�і�к���м
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Відмінне

Яким Сомко Іван Брюховецький

безк�м�р�міс��й;
мрія��	�б’є��ат�	Укра���	с�л���ю	
р�к�ю,	зр�б�т�	��	�езалеж��ю

з�е��ажл����	ста�����ся	��	к�зац�к�х	
старійш��,	чер�і;
мрія��	�р�	�с�б�ст�	��ла��,	сла���	та	
збагаче��я

5. робота в групах над характеристикою інших образів роману.
і група. Ч�л���ік	Б�ж�й	як	��сій	�с�������	і�е�.
іі група.	Чере��а��	як	��с�бле��я	щасл����г�	х�тірс�к�г�	ж�т-

тя.
ііі група.	І��а�	Шрам	як	��сій	і�е�	�ержа����сті	Укра���.
IV група.	 Леся	 та	 Петр�	Шраме�к�	 як	 ��с�бле��я	 сімей���	

і��лі�,	с�м���л�	�ез��ще���сті	�кра��ці��.
V група.	К�р�л	Т�р	як	��тіле��я	за��р�з�к��	���л���ці	та	к�за-

ц�к�г�	л�царст��а.
(Характер�ст�к�	 �бразі��	 слі�	 �р�ілюстр���ат�	 ����ма-тр��ма	

ц�татам�	з	т���р�.)

6. Презентація результатів роботи в групах.
(Примітка для ІІІ групи.	І��а�	Шрам	—	�с�ба	�е	іст�р�ч�а,	але	

й�г�	заг�бел�	��же	���іб�а	��	заг�белі	�а���л�ц�к�г�	��лк�����ка	
І��а�а	 П������ча,	 �р�	 р�з�ра���	 �а�	 як�м	 ��ше	 іст�р�к	М�к�ла	
Аркас:	«Та	Тетеря	�бл�ж���	й�г�	�	Па���л�чі	і	��і�,	щ�б	��рят���ат�	
с��ій	рі���й	г�р��	��	р���,	���а��ся	з	15	т���ар�шам�	��	р�к	Тетері,	
а	т�й	скара��	й�г�	лют�ю	смертю».)

7. Завдання учням.
Клас�фік�йте	лекс�ч�і	���яття,	���з�ачте	�х�ю	р�л�	�	т���рі.

О�а�ча,	б�рка,	ж��а�,	к��т�ш,	ка�та�,	к�рея,	к�бе�як,	семря-
га,	с���та,	кармаз��,	�а�ц�р,	м�сюрка,	б�ла��а,	б��ч�к,	�ір�ач,	к�р�-
г���	—	це…	(іст�р�зм�,	�����	ст���рюют�	іст�р�ч��й	к�л�р�т	т���р�.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Виконання учнями ситуативних завдань.
1)	 В�	—	ра���к	гет�ма�а	Як�ма	С�мк�.	Щ�б	���	��ра��л�	й�м�:

а)	 �р�	�і�г�т���ці	��	���б�рі��;
б)	 �	разі	�ерем�г�	гет�ма�а;
��)	 �	разі	��разк�	та	�р�	���к�е��і	���’яз�е��я.

�)	 В�	стал�	гет�ма��м	�	т�й	час.	Як	б�	���	�іял�,	як�	��літ�-
к�	 �р������л�?	Оз���чте	 с���ю	�р�грам�	щ���	 �стр�ю,	 к�р-
���і��,	ста�і��,	с��і��,	з����іш�іх	��і���с��.



Закінчення таблиці
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Мій	�любле��й	гер�й	р�ма��	—	…»
«Ме�е	��ражає,	…»
«Д�же	шк��а,	щ�…»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	 характер�з���ат�	 �браз�	 р�ма��	 П.	К�ліша	 «Ч�р�а	
ра�а»,	���з�ачат�	тем�,	і�ею,	х���ж�і	зас�б�;	�а��сат�,	які	�р�к�	
�аща�кам	�а��	П.	К�ліш.

Урок № 57

Тема. Марк�	В���ч�к.	Ж�ття	 і	 т���рчіст�.	О����і�а��я	
«Макс�м	Гр�мач».

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	 із	ж�ттє���м	 і	т���рч�м	шля-
х�м	 ��с�ме���ці,	 ����м�гт�	 �с��і��м�т�	 і�ей-
��-х���ж�і	 �с�бл����сті,	 ст�л�����	 ма�ер�	
�����і�а��я;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 с�р�й�яття	
і�ф�рмаці�	 �а	 сл�х,	 ��мі��я	 ����ілят�	 г�л����е,	
���сл���лю��ат�	 ��лас��	 ��мк�	 �р�	 ���г�;	 ���х�-
�����ат�	 ��ч�ття	 г�р��сті	 за	 ��х����і	 �а�ба��я	
�ар���,	��ша��	��	м�тці��-г�ма�істі��.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ці,	збірк�	��	т���рі��	(різ�і	���-
�а��я),	 ілюстрат����і	 матеріал�	 ��	 ж�ттє���г�	
та	 т���рч�г�	 шлях�,	 х���ж�і	 к��г�	 �р�	 ��с�-
ме���цю.

Теорія літератури: жа�р�	 літерат�р�,	 літерат�р�і	 �а�рям�,	 р�-
ма�т�зм.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань

 Перевірка домашнього завдання.
(Уч�тел�	�ере��іряє	скла�е�і	�ч�ям�	тез�	��	тем�	«Гр�ма�я�-

с�кі	та	м�рал��і	�р�к�	П.	К�ліша».)

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Ож���ляє	�аше	іст�р�ч�е	м���ле;
—	 �ає	зм�г�	�сяг��т�	гл�б���	��іч��х	�р�блем	�	с��г��е��і;
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—	 ��ля	�ержа���	залеж�т�	��і�	к�ж��г�	з	�ас	і	��і�	�сіх	раз�м;
—	 зал�шаюч�	ж�т�	Петра	Шраме�ка,	��с�ме���к	�ає	�а�ію	

�а	�е��м�р�щіст�	�кра��с�к�г�	�ар���;
—	 �емає	 гі��іш�х	 лю����	 ��ч�тті��,	 �іж	 люб���,	 �р�жба	 та	

благ�р��ст���.

II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
Ше��че�к�	 �аз���а��	 ��	 с���є�	 «є����ю	 ���ею»,	 ����а	 ж	 �р�с��я-

т�ла	й�м�	����	із	кращ�х	с����х	т���рі��…	Марк�	В���ч�к…	Жі�ка,	
щ�	х���алася	за	ч�л���іч�м	ім’ям.	Крас��я,	за	як�ю	страж�ал�	���-
�ат�і,	��і��мі	й	�е	��же	ч�л���ік�	��	Р�сі�	та	за	к�р����м.	Р�сія�ка	
за	 �аці��ал��істю,	 щ�	 стала,	 без	 �еребіл�ше��я,	 �кра��с�к�ю	
�ар����ю	��с�ме���цею.	В�с�к��с��іче�а	 лю���а,	 яка	 з�ала	 ба-
гат�	м���,	б�ла	�ерекла�ачк�ю.	Не	к�ж�а	літерат�ра	�	с��іті	м�же	
��х��ал�т�ся	так�м	тала�т�м,	та	ще	й	жі��ч�м.

Ос�	із	цією	ціка���ю,	��ікал���ю	�	с���єм�	р��і	�с�б�стістю	м�	
й	��з�ай�м�м�ся	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

Iіі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
С�ра��ж�є	 ім’я	 та	 �різ���ще	 Марк�	 В���ч�к	—	Марія	 Олек-

са��рі���а	Вілі�с�ка.	Нар���лася	����а	��	Р�сі�,	��	Орл���с�кій	г�бер-
�і�,	�	сім’�	збі��іл�г�	����ря���а.	Мат�	��	з�ала	кіл�ка	м���,	люб�ла	
м�з�к�,	�кра��с�кі	�іс�і	й	стала	�ерш�ю	��ч�тел�к�ю	с���є�	����-
к�.	 К�л�	Марі�	 б�л�	 л�ше	 6	р�кі��,	 ��мер	 бат�к�.	 Через	 �еяк�й	
час	мат�	���йшла	заміж	��р�ге.	Вітч�м	б���	ж�рст�к�ю	лю����ю,	
��і�	 як��	 страж�ал�	 �е	 л�ше	 й�г�	 крі�ак�,	 а	 й	 ��лас�а	 р����а.	
У	1�	р�кі��	�і��ч���	��і��ал�	��	Харкі��с�к�г�	�а�сі���	шляхет��х	
�і��чат.	Там	����а	зах���лася	�а��ча��ям,	к��гам�,	�а	��і�мі��	��і�	
і�ш�х,	щ�	люб�л�	тіл�к�	та�ці	та	р�з��аг�.	Вч�лася	Марія	л�ше	
тр�	 р�к�,	 а	 �аст���і	 тр�	 �р���ела	 �	 багат��	 тітк�	М�р����������	
��	Орлі.	Марія	���х������ала	тітч���х	�ітей,	 брала	�част�	�	щ�т�ж-
�е���х	 літерат�р��х	 ��еч�рах,	 які	 та	 �рга�із������ала.	 На	 ����м�	
з	 так�х	 ��еч�рі��	 ��з�ай�м�лася	 ����а	 зі	 с����м	 майб�т�ім	 ч�л���і-
к�м,	 ет��граф�м-ф�л�кл�р�ст�м	 О�а�ас�м	 Марк����чем,	 як�й	
за	 �част�	 �	 К�р�л�-Меф��іє��с�к�м�	 т���ар�ст��і	 б���	 засла��й	
��	Орел.
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Після	��есілля	м�л��і	����хал�	��	Укра���,	але	через	матеріал�-
��	скр�т�	зм�ше�і	б�л�	мі�ят�	місця	мешка��я.	О�а�ас	�р�����-
ж���а��	 зб�рат�	 ф�л�кл�р	 і	 бра��	 із	 с�б�ю	 �р�ж���	 �	 села,	 ��	 які	
����ж�жа��.	 Так	Марія	 �����ч�ла	 �кра��с�к�	 м����,	 ��бре	 ��з�ай�-
м�лася	зі	з���чаям�,	��б�т�м	�кра��ці��,	а	г�л����е	—	�р���клася	
с�і��ч�ттям	 ��	 �х����	 ��лі.	Ос�бл����	 ��	 х���лю��ала	 ��ля	 жі��к.	
Д���м�гт�	ж	����а	м�гла	тіл�к�	с����м	�ер�м.	І	т��і	��чала	��сат�.

1857	р�к�	��	Петерб�рзі	за	с�р�я��я	П.	К�ліша	���х���т�	�ер-
ша	к��жка	Марі�	Вілі�с�к��	«Нар���і	�����і�а��я»,	як�	����а	�і�-
��сала	Марк�	В���ч�к	(��і�	�різ���ща	ч�л���іка	й	річк�	ч�	села	аб�,	
за	і�ш�ю	��ерсією,	�����ка).

В	�����і�а��ях	��с�ме���ці	�е	б�л�	кр�т�к�	іс��юч�г�	ла��,	
крі��с��кі��.	 Пр�ст�ю	 і	 щ�р�ю	 м����ю	 р�з����і�ал�ся	 ж�ттє��і	
іст�рі�	—	�р�	м�л���	жі�к�,	яка	 зб�же���ліла	�ісля	 смерті	��т�-
��,	щ�	через	р�б�т�	матері	�а	�а�а	зал�ш�лася	без	��гля��;	�р�	
�і��ч��к�-крі�ачк�,	к�тр�	��і��ал�	����ці	�а�а	як	лял�к�,	а	�а	�іч	
зал�шал�	��ч���ат�	сам�	��	тем�ій	к�мірці;	�р�	к�зачк�,	яка	через	
щ�р�	люб���	���йшла	заміж	за	крі�ака	й	сама	стала	крі�ачк�ю,	та	
багат�	і�ш�х,	щ�	�ік�г�	�е	л�шал�	бай��ж�м�.

Т.	Ше��че�к�	 ��і�г�к����ся	 �а	 ��я���	 �����г�	 літерат�р��г�	 та-
ла�т�	так�м�	��ет�ч��м�	ря�кам�:

Не�а����	я	��за	Урал�м	
Бл�ка��	і	Г�с���а	блага��,	
Щ�б	�аша	�ра���а	�е	�р��ала,	
Щ�б	�аше	сл����	�е	��м�рал�;	
І	���блага��,	Г�с����	��сла��	
Тебе	�ам,	кр�тк�г�	�р�р�ка	
І	�бл�ч�теля	жест�к�х	
Лю�ей	�ес�т�х.	С��іте	мій!	
М�я	т�	з�ре��к�	с��ятая!	
М�я	т�	с�л�	м�л��ая!

У	185��	р�ці	Марк����чі	�ере�ж�жают�	��	Петерб�рга,	 і	Марія	
Олекса��рі���а	 стає	 �крас�ю	 г�рт�	 �р�грес�����х	 �іячі��	 к�л�т�-
р�.	 Незабар�м	Марк�	 В���ч�к	 ��е	 за	 к�р���	 �а	 лік���а��я,	 з�ст-
річаєт�ся	 там	 з	Ме��елєє���м,	Сєчє�����м,	Герце��м,	Огар�����м,	
Т�рге�є���м	та	і�ш�м�	��че��м�	й	м�тцям�,	які	б�л�	��	зах��ле��і	
��і�	р�з�м�	й	�р���абл����сті	ціє�	жі�к�.

Переб���аюч�	��	Пар�жі,	Марк�	В���ч�к	за�р�яз��лася	зі	 з�а-
ме��т�м	 фра�ц�з�к�м	 фа�таст�м	Ж�лем	 Вер��м.	 Наслі�к�м	
�х����	 �р�жб�	 б�л�	 те,	 щ�	 ��с�ме���к	 �а��	 �й	 ���ключ�е	 �ра���	
�ерекла��	й�г�	т���рі��	р�сійс�к�ю	м����ю.	В��а	�ереклала	15	�р�-
г����ц�к�х	 та	 �а�к����-фа�таст�ч��х	 р�ма�і��	Ж.	Вер�а	 і	 с�р�-
яла	����ляр�заці�	ц��г�	��с�ме���ка	��	Р�сі�.
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—	 Наз��іт�	 р�с�	 характер�	 ��с�ме���ці,	 щ�	 ���	 б	 �х	 ����іл�-
л�	 як	 ���з�ачал��і.	(Ос��іче�іст�,	 �рац�����тіст�,	 сміл���іст�,	 к�-
м��ікабел��іст�	та	і�.)

2. Зачитування уривка зі збірки В. Шевчука «З вершин і низин».

незвичайна доля книжки
Як	 ��і��м�,	 Марк�	 В���ч�к	 ��сала	 т���р�	 �а	 іст�р�ч��	 тема-

т�к�.	 Переб���аюч�	 ��	 Пар�жі,	 ст���р�ла	 ����а	 ����іст�	 «Мар�ся».	
Не	 маюч�	 зм�г�	 �а�р�к���ат�	 ����іст�	 �кра��с�к�ю	м����ю,	 ��с�-
ме���ця	 зр�б�ла	 а��т��ерекла�	�а	 р�сійс�к�	й	�а�р�к���ала	й�г�	
��	ж�р�алі	 «Пере����ы	 л�чш�х	 ���стра��ых	 ��сателей»	 (��	 ��-
�атк�	 ��	 «Детск�г�	 чте��я»,	 тт.	XIV	 та	XVI).	П���іст�	 «Мар�ся»	
заціка���ла	 с�час��ка	 і	 з�ай�м�г�	Марка	 В���чка	 фра�ц�з�к�г�	
��с�ме���ка	й	����а��ця	П’єра-Ж�ля	Сталя	(Етцеля).	В	187�	р�ці	
��і�	 з��ер����ся	 ��	Марка	В���чка	 з	 �р�ха��ям	�а�іслат�	 й�м�	 р�-
к���с	 ����істі	фра�ц�з�к�ю	м����ю.	Перекла�	 з�ійс����	 с��	��с�-
ме���ці	Б.	Марк����ч.	Стал�	�ерер�б���	цей	�ерекла�	і	�а�р�к���а��	
�	1873	р�ці	 ��	 ж�р�алі	 «В�х���а��я	 й	 р�з��аг�»,	 к�тр�й	 сам	 і	���-
�а��а��.	 П���іст�	 ��і�раз�	 з��б�ла	ш�р�к�	 ����ляр�іст�	 і	 за	 �ері��	
з	 1873	��	 1878	рік	 �ере����а��алася	 18	разі��.	 Стал�	 �абл�з���	 т��ір	
��	фра�ц�з�к�г�	ч�тача,	��с�л���	р�ма�т�ч�іст�	 ���кла��,	�аф�с	
т���р�,	���а��	ря�	���р�б�ц�,	лір�ч��х	��і�ст��і��.

П���ляр�іст�	«Мар�сі»	 ��	�ерер�бці	Сталя	б�ла	�а�з���чай�а.	
Багат�	м�л���х	ч�тачі��,	 ��раже�і	 смертю	Мар�сі,	��сал�	Сталю,	
щ�	 х�тіл�	 б,	 щ�б	Мар�ся	 л�ш�лася	 ж���а,	 т�бт�	 щ�б	 а��т�р	 ��-
��са��	 т���р���і	 і�ш�й	 кі�ец�.	 Стал�	 з��аж���	 �а	 �р�ха��я	 ч�тачі��	
і	 �р�����ж���	 ����іст�	 �іслям����ю,	 �е	 ��-і�ш�м�	 ���кла��	 ���і�.	
Мар�сю	т�т	�же	�е	��б���ают�,	а	ра�ят�,	 ��	рят�є	«��ел�ка	���р�га	
Мат��і����а»,	і	�����	раз�м	і��т�	�	м��аст�р.

Перер�бк�	 Сталя	 б�л�	 �аг�р��же��	 �ремією	 Фра�ц�з�к��	
Ака�емі�	�а�к,	����е�е��	��	«біблі�тек�	�с��іт�	й	р�з��аг�»,	рек�ме�-
����а���	м��іц��алітет�м	та	мі�істерст���м	�с��іт�	�ля	��сіх	шкіл�-
��х	біблі�тек	і	�ля	�аг�р��	кращ�х	�ч�і��.

Фра�ц�з�ка	�ерер�бка	����істі	�кра��с�к��	��с�ме���ці	��	70–
��0-х	 р�ках	 XIX	 ст.	 б�ла	 �ерекла�е�а	 а�глійс�к�ю,	 �імец�к�ю	
та	 італійс�к�ю	 м���ам�.	 В	 1��65	р�ці	 цю	 �ерер�бк�	 �ерекла�е��	
�кра��с�к�ю	м����ю	—	 зр�б�л�	 це	 сл���ац�ке	 ����а����цт���	 ��	Бра-
т�сла��і.

Ціка���,	щ�	 ��	 р�к�	 �ереб���а��я	 �	Фра�ці�	Марк�	В���ч�к	 ���-
ст��ала	 і	 як	 фра�ц�з�ка	 ��с�ме���ця.	 В	 ж�р�алі	 «В�х���а��я	
і	 р�з��аг�»	 ����а	 ���блік���ала	 сім	 каз�к	 та	 ���а	 �����і�а��я	 �ля	
�ітей,	 ��сі	 ��і��м�х	 тіл�к�	 фра�ц�з�к�ю	 м����ю.	 У	 с�і��а��т�рст��і	
зі	зга�а��м	Сталем	�а��сала	ще	����іст�	�ля	ю�ацт��а	«Сл�з�к�й	
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шлях»,	к�тра	с���г�	час�	так�ж	б�ла	��с�т�	����ляр��ю	�	Фра�ці�.	
О����і�а��я	ж	��с�ме���ці	«К�зачка»	�ерекла��	фра�ц�з�к�ю	м�-
���ю	Пр�с�ер	Меріме.

3. робота з підручником.

—	 Пр�ч�тайте	за	�і�р�ч��к�м	 і	�аз��іт�	�с�����і	��іх�	���ал�-
ш�г�	ж�ття	й	т���рч�сті	Марка	В���чка.

4. Слово вчителя.

Вс��г�	�	��р�бк�	��с�ме���ці	бл�з�к�	ста	�р�гі�ал���х	т���-
рі��	 і	 стіл�к�	ж	 �ерекла�і��.	 П�сала	 �кра��с�к�ю,	 р�сійс�к�ю	 та	
фра�ц�з�к�ю	м���ам�,	�р�ч�м�	��	фра�ц�з�кі	т���р�	�ракт�ч��	�е	
��слі�же�і.

Сере�	 �ай��і��міш�х	 т���рі��	—	 ���і	 к��г�	 «Нар����х	 �����і-
�а��»,	����істі	«І�ст�т�тка»,	«Кармелюк»	та	і�.

За	 темат�к�ю	 т���рчіст�	 Марка	 В���чка	 різ��ма�іт�а:	 ж�ття	
�ітей,	 жі��к-крі�ач�к	 та	 к�зач�к,	 к�ха��я,	 с�те	 й	 беззміст����е	
іс����а��я	міща�ст��а,	фал�ш,	�араз�т�ч�е	ж�ття	че�ці��,	����ря�.	
Найб�лючіше	 ��та��я	 �ля	 ��с�ме���ці	—	 крі�ацт���,	 б�р�т�бі	
�р�т�	���г�	����а	��і��ала	���ес�	с��ій	тала�т.	Т�м�	т���р�	ціє�	тема-
т�к�	з�ебіл�ш�г�	реаліст�ч�і.

Раз�м	 із	 т�м	 Марк�	 В���ч�к	 част�	 ��ет�з���ала	 с�л���й	 �а-
р����й	 характер,	 ���лелюб�іст�	 �ар���,	 �с�і�����ала	 лю����,	
яка	 ����ста��ала	 �р�т�	 а�т�г�ма���х	 ��ря�кі��	 �	 с��іті.	 Т�м�	
��с�ме���ця	з��ерталася	��	р�ма�т�зм�,	р�ма�т�ч��х	гер����	та	
характері��.

Зга�айм�,	 щ�	 �ля	 р�ма�т�зм�	 характер�і	 �еб��е��і,	 ����ят-
к���і	гер��,	які	�іют�	�	�ез���чай��х	�бста����ах.	Р�ма�т�ч�і	гер��,	
як	�ра���л�,	�а�іле�і	гл�б�к�м�	��ч�ттям�	та	�р�страстям�,	 і�-
����і��алізм�м,	мают�	 трагіч��	 ��лю.	В���	 сам�стій��	 б�рют�ся	
з	тра��цій��м�	 с��с�бам�	м�сле��я	 та	 а�т�г�ма���м�	 с�с�іл�-
��м�	��ря�кам�.

Саме	 так�ю	 ��-р�ма�т�ч��м�	 ���л�����ю	 жі�к�ю,	 щ�	 ���б�-
рює	 с���є	 щастя	 є	 і	 гер���я	 �����і�а��я	Марка	 В���чка	 «Макс�м	
Гр�мач».

5. Виразне читання оповідання Марка Вовчка «Максим Гри-
мач».

6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

7. Евристична бесіда.

—	 Щ�	 саме	 ��	 �����і�а��і	 с�ра���л�	�а	 ��ас	�айбіл�ше	 ��раже�-
�я?	Ч�м�?
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—	 Як�й	характер	��сят�	���с�	�р�р���,	лю�ей?
—	 Ч�	��і�����і�ає	характер	гер���і	���з�аче��ю	«р�ма�т�ч��й»?

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 розгадування кросворда.
Р�зга�айте	 кр�с���р�,	 ключ����м	 сл����м	 ��	 як�г�	 є	 �аз��а	 іс-
т�р�ч���	 ����істі	Марка	 В���чка,	щ�	 б�ла	 ��і�з�аче�а	 �ремією	
Ака�емі�	Фра�ці�.

1 Б

� П

3 Г

4 Ж

5 Н

6 З

(Ключ���е	сл����	—	«Мар�ся».)
1.	 А��т�р	з�аме��т��	к��г�	«Ж�ття	т��ар��»,	як�	�ерекла�а-

ла	Марк�	В���ч�к.	(Брем.)
�.	 Ві��м�й	 р�сійс�к�й	 літерат�р��й	 кр�т�к,	 бл�з�к�й	 �р�г	

і	р���ч	Марка	В���чка.	(Писарєв.)
3.	 Р�сійс�к�й	ре���люцій��й	�іяч,	 з	як�м	Марк�	В���ч�к	��-

з�ай�м�лася	 ��	Л�����і	 й	 к�тр�м�	 ��тім	 ����м�гла	 ����-
ляр�з���ат�	газет�	«К�л�к�л».	(Герцен.)

4.	 Фра�ц�з�к�й	 ��с�ме���к	 фа�таст,	 як�й	 �ере�а��	Марк�	
В���чк�	 ���ключ�е	 �ра���	 �а	 �ерекла�	 й�г�	 т���рі��.	 (Жуль 
Верн.)

5.	 Ві��м�й	р�сійс�к�й	��с�ме���к,	�р�г	Марка	В���чка.	(Нек
расов.)

6.	 Фра�ц�з�к�й	 ��с�ме���к,	 як�й	 ма��	 ���л���	 �а	 т���рчіст�	
Марка	В���чка.	(Золя.)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	��і�кр���	(��і�кр�ла)	�ля	себе…»
«Ме�е	��раз�л�…»
«Марк�	В���ч�к,	�а	м�ю	��мк�,	бл�з�ка	�аш�м�	час���і	т�м…»

VII. доМашнє завдання

На��ч�т�ся	 ���раз��	 ч�тат�,	 �ереказ���ат�,	 а�аліз���ат�	 зміст	
�����і�а��я,	���з�ачат�	елеме�т�	сюжет�	т���р�.
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Урок № 58

Тема. Марк�	В���ч�к.	О����і�а��я	«Макс�м	Гр�мач».
Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�і	

�с�бл����сті,	 р�ма�т�ч��	 с�рям���а�іст�	 �����і-
�а��я;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 а�аліз�	 е�іч��х	
т���рі��	 мал�х	 ф�рм,	 ���з�ачат�	 елеме�т�	 к�м-
��з�ці�,	 сюжет�,	 ���сл���лю��ат�	 ��лас�і	 мірк�-
��а��я	 щ���	 �р�ч�та��г�;	 ���х������ат�	 ��мі��я	
за	 б���-як�х	 �м���	 зберігат�	 ��лас��	 гі��іст�,	
�а��легл���іст�	 �	 ��сяг�е��і	 мет�;	 ф�рм���ат�	
�раг�е��я	ж�т�	з	��лас���	�раці.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ці,	різ�і	����а��я	т���р�;	р�-
ма�т�ч�і	�ейзажі	Д�і�ра.

Теорія літератури: р�ма�т�ч��й	 характер	 �	 т���рі,	 �����і�а��я,	
к�м��з�ція,	 сюжет,	 елеме�т�	 сюжет�,	х���ж-
�і	�браз�,	х���ж�і	зас�б�,	�ейзаж.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
С�ра��ж�я	лю���а	�е	м�же	б�т�	щасл����ю,	к�л�	��ря�	страж-

�ают�.	 Марк�	 В���ч�к	 мріяла	 �р�	 с�с�іл�ст���,	 �е	 ����ажают�ся	
�ра��а	лю����,	�е	��і�с�т�є	���е���ле��я	�с�б�ст�сті.	Як	����а,	жі�-
ка,	м�гла	за	це	б�р�т�ся,	с�р�ят�	���х���а��ю	так�г�	с�с�іл�ст��а?	
Тіл�к�	 с����м	 ���с�к�х���ж�ім,	 за��ше����м	 і	 раз�м	 із	 т�м	 с�л�-
��м	 сл����м.	 В�л����і,	 р�ма�т�ч�і	 характер�	 ��	 гер����	 �а��хал�,	
��селял�	�а�ію	�а	те,	щ�	загал������з�а�і	лю�с�кі	ці���сті	—	р�-
з�м,	люб���,	с�ра��е�л���іст�,	чес�іст�	і	��ря��іст�	—	�ерем�ж�т�.

Пр�	����іч��	тем�	к�ха��я	й	�ерешк���	�а	шлях�	зак�ха��х,	
�р�	�р�блем�	бат�кі��	та	�ітей,	�р�	чес��й	шлях	і	зл�ч����й,	х�б-
��й	м�	б��ем�	г����р�т�	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

1. Складання «сюжетного ланцюжка» оповідання.
Д���.	с.	�77.

2. Переказ епізодів, які найбільше вразили учнів.
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��ртрет	
Гр�мача

	
�ейзажі

Час	�і�	—	за	�а����а�-
�я	М�ск���щ���	
й	П�л�щі;	х�тір	бага-
т�ря	Макс�ма	Гр�ма-
ча	�а�	Д�і�р�м.	Д�ч-
к�.	За�яття

Катря	��і�м���ляє	
�сім,	хт�	с��атаєт�-
ся,	б�	таєм��	лю-
б�т�	к�зака	Семе-
�а,	к�тр�й	
��р�бляє	�	�а�а

Катря	��-
ж��ає	к�за-
ка;	б�ря	�а	
Д�і�рі

екс��з�ція за��’язка р�з���т�к	�і�

к�л�мі�ація к�л�мі�ація р�з��’язка

Катря	�із�аєт�ся	�р�	заг�-
бел�	к�ха��г�	й	г����р�т�	
бат�к���і,	щ�	те�ер	й�г�	
зят�	�же	��іл���й	к�зак

Катря	зб�-
же���ліла	
і	��т���лася	

Гр�мач	страж�ає,	
��ц�ра��ся	з��б�чі	
і	с��іт�;	�р�га	��ч-
ка	���йшла	заміж

��ртрет	Катрі

іV. ФорМУвання вМінь Та навичок

1. Слово вчителя.
За	жа�р�м	«Макс�м	Гр�мач»,	як	����ажают�	літерат�р�з�а��ці,	

�е	�р�ст�	�����і�а��я,	а	�����і�а��я-бала�а.	В	й�г�	�с����і	леж�т�	
бала���й	 м�т���	 р�зл�к�	 �і��ч���	 з	 м�л�м,	 як�й	 заг�����.	 Т�м�	
сюжет	 р�з�����аєт�ся	 ш����к�	 й	 б�рхл����:	 ��і�б���аєт�ся	 г�стре	
зітк�е��я	характері��	 і	трагіч�а	р�з��’язка.	О����і�а��я	б���єт�ся	
�е	�а	�еталях	 і	������ті	р�зкр�ття	характері��,	а	�а	с�лі	��раже��	
та	ем�цій,	які	�����кают�	�	ч�тачі��.

2. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Які	к��флікт�	р�з�����ают�ся	�	т���рі	«Макс�м	Гр�мач»?

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Між	 зак�сте�іл�м�	 �атріархал���м�	 з���чаям�	 і	 щ�р�м	
��ч�ттям	люб���і	����х	м�л���х	лю�ей;

—	 між	бат�к�м	і	��чк�ю;
—	 між	чес��ю	�рацею	та	�ечес��м	�р�м�сл�м;
—	 між	багатст���м	і	бі��істю;
—	 між	люб���’ю	��	��чк�	та	жа�іб�істю.

3. Завдання учням.
1)	В���шіт�	��ртрет	Макс�ма	Гр�м�ча,	���з�ачте,	за	����м�г�ю	

як�х	х���ж�іх	зас�бі��	��і�	ст���ре��й,	як�й	характер	��с�т�.

(Х�����	 �	ж��а�ах,	 та	 ��	 с��’я�цях,	 та	 ��	 атласах.	 «І	 х�р�ш�й	
б���:	�����������й,	ч�р���с�й;	а	��есел�й,	а	жарті��л����й!	…А	так�й	
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б���:	�ехай	тіл�к�	ста�ет�ся	к�м�	з	�аш�г�	села	�р�г��а	—	г�л�-
���ю	ляже,	а	���рят�є;	�ехай	заче��т�	хт�	ч�ж�й,	т�	й	�е	зб��ет�ся	
л�ха;	 �алет�т�,	 як	 т�й	 ���х�р	 �агал���й;	 ��ще�т�	 ���к�рч�є».	
Х���ж�і	 зас�б�	—	 е�ітет�,	 ��рі���я��я,	 метаф�ра	 (��ще�т�	 ���-
к�рч�є).	П�ртрет	має	ф�л�кл�р��	 �с�����,	 змал����а��й	 �	 р�ма�-
т�ч��м�	��сі.)

�)	В���шіт�	із	т���р�	�ейзажі,	���з�ачте	�х	р�л�	і	ф��кці�,	харак-
тер,	 за	 ����м�г�ю	як�х	х���ж�іх	 зас�бі��	 �����	 ст���ре�і;	�р�-
��е�іт�	�аралелі	з	ж�ттям	лю�ей.

Природа люди Функції
Художні 

засоби

«Скресла	кр�га,	�р�йшла.	
Ш�м�т�	Д�і�р�,	с���іє	й	ч�р-
�іє,	і	�лескає	��	берег�;	р�з-
�����аєт�ся	��ерба,	зеле�іют�	
к�м�ші»

«Весела	�аша	
Катря	х���т�	
с�бі	�а	��гля-
�ає»

Пейзаж	��і�ті-
�ює	��ше���і	
��ч�ття	Кат-
рі,	яка	�чік�є	
Семе�а

�ер-
с��іфіка-
ція,	с�-
���ім�

«Зац��іл�	���ш�і,	�р�к���ала	
с���а	з�з�ля.	Крас��	��	са��ч-
к�!	П�сла��ся	зеле��й	бар��і-
��к,	г�л�б�	зац��і��;	чер����іє	
зірка;	�������ся	г�р�б���й	г�-
р�ш�к;	�����ча	ст��а	����ст�-
ла	ш�р�ке	л�стя;	ц��іте-�р�-
ц��ітає	мак	������й,	і	с����й,	
і	білій,	і	чер�����й;	р�зк�-
����с�	��	землі	с��ій	ряст;	
р�зр�слас�	зеле�а	р�та»

«П�між	т�м	
к��іт�м	сама,	
як	�айкращ�й	
к��іт,	��х�-
�жає	Катря,	
��х��жає	та	
з	с����г�	
Д�і�ра	яс��х	
�чей	�е	з���-
��т�…»

Гарм��іює	
з	�астр�єм	
�і��ч���,	яка	
�ере�ч���ає	
щасл����	з�ст-
річ	із	к�ха-
��м

��стій�і	
е�ітет�,	
е�ітет�,	
метаф�р�

«Д�б�	так	з	к�ре�я	й	�����ер-
тає;	��щ	к�м�ші	р�зсіка��,	
як	шаблею;	Д�і�р�	—	аж	�і-
с�к	з�	��а	���к��ає…	Ніч	
тем�а-тем�а,	тіл�к�	бл�с-
ка��ка	бл�скає.	А	як	грім	
гр�м�е,	т�	�аче	��сі	г�р�	�а�-
��і�ря�с�кі	л�с��т�»

«М�	��же	мір-
к���ал�,	та	
й	�тама�	з	�а-
м�	р�зс�����,	
щ�	��сі	�аші	
хл�с��л�	
��і�р�����	
х���лі»

Налашт����є	
�а	�чік���а��я	
�ещастя,	тра-
гіч���	���і�

��рі��-
�я��я,	
�ер-
с��іфіка-
ція,	ме-
таф�р�,	
та��т�л�-
гія

Пейзажі	 змал����а�і	 �	 ф�л�кл�р��м�	 ��сі,	 ��сят�	 р�ма�т�ч-
��й	характер,	�с�бл����	�ста��ій	з	�аз��а��х.

4. робота над характеристикою героїні.
Д���е�іт�,	щ�	 гер���я	 т���р�	 «Макс�м	Гр�мач»	має	 р�ма�т�ч-
��й	характер,	як�й	�ере��ажає	�а�	реаліст�ч��м.

Д���.	с.	�7��.

5. Міні-диспут.
—	 Ч�м�	сталася	траге�ія,	ч�	м�ж�а	б�л�	б	�й	за��бігт�?
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ознаки реалістичності

катря

ознаки романтичності

—	 гар��	���ягалася
—	 ��і�м���ляла	же��-
хам
—	 ��ір��	чекала	к�ха-
��г�
—	 ���ш���ала	р�ка��а	с�-
р�чк�	та	р�ш��к�
—	 ���р�щалася	з	бат�-
к�м,	р�з�міюч�,	як�г�	
г�ря	й�м�	за���аст�

—	 гі�ерб�ліз���а�е	��ч�ття	к�-
ха��я:	ж�ття	з	к�ха��м	аб�	
смерт�
—	 за	�іч	��і�	г�ря	��с���іла	
(«—	О	���ю!	Яка	ж	т�	стара	
стала!»)
—	 �лете	��і��к	з	ч�р��г�	та	бі-
л�г�	мак�	(мак	с�м���ліз�є	р�з-
л�к�,	�е����г�	�і���ч�	��р���)
—	 ��ягла	�ерсте��	�а	�ра���	
р�к�,	як	��р�же�а	(�ере�	са-
м�г�бст���м)
—	 зб�же���ліла	��і�	�а�т�	с�л�-
��х	��ч�тті��

6. коментар учителя.
Люб���	 р�б�т�	 лю����	лю�я�іш�ю.	Як	 тіл�к�	�	 с��іт	 к�ха��я	

��тр�чают�ся	матеріал��і	ч�	ста����і	ч����к�,	гарм��ія	р�й��єт�-
ся.	Гр�м�ч	зр�й����а��	щастя	с���є�	��чк�	(та	і	с���є,	��	речі!)	через	
��лас��й	�ес��т�зм,	�ебажа��я	збаг��т�	��	��ш�	й	через	тра��цій-
�е	�ерек��а��я,	щ�	�іт�	�������і	безза�ереч��	сл�хат�ся	бат�кі��,	
якщ�	�а��іт�	 �����	 ��же	 ��р�слі.	У	 р�ма�т�ч�ій	карт��і	 с��іт�,	щ�	
з�браже��й	��	�����і�а��і,	�����к	трагіч��й	р�зр���	між	�с�б�ю	та	
а�т�г�ма���м,	 ж�рст�к�м	 с��іт�м.	 Гер���я	 сам��т��ер�ж�єт�ся	
через	 заг�бел�,	 але	 це	 с��і�ч�т�	ще	й	 �р�	 безс�лля	 лю����	 �	 б�-
р�т�бі	з	а�т�г�ма���м	с�с�іл�ст���м.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

1. робота над усним твором «Якби Семен не загинув…».

2. Завдання учням.
Д���е�іт�	с�ра��е�л���іст�	слі��	Лесі	Укра��к�	�р�	Марка	В���чка.	
«П�с�ме���ця	з�ала	такі	тай��	іст�р�ч���	��ші	�кра��с�к�г�	
�ар���,	як�х	те�ер	�же	�іхт�	�е	з�ає,	аб�	�������іст�	�е	��міє».

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	����ажаю	р�ма�т�ч��х	гер����,	але…»
«У	б���-як�м�	����а�к�	ж�ття	�ля	лю����	—	це…»
«Ме�і	 за�ам’ятал�ся	 (с����бал�ся),	 як	 мірк���а��	 (мірк���а-

ла)…»
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VII. доМашнє завдання

Пі�г�т���ат�ся	��	темат�ч���	к��тр�л����	р�б�т�.

Урок № 59

Тема. Тематична контрольна робота.	 «Т���рчіст�	
Т.	Ше��че�ка,	П.	К�ліша,	Марка	В���чка»�.

Мета: акт�аліз���ат�	 й	 �загал���т�	 �а��чал���й	 ма-
теріал;	���я���т�	рі��е��	з�а��,	�мі��	та	�а���ч�к	
�ч�і��	з	мет�ю	к��тр�лю	та	к�рекці�;	р�з�����ат�	
�ам’ят�,	 �браз�е	 та	 л�гіч�е	 м�сле��я,	 ��мі�-
�я	 а�аліз���ат�,	 с�і��ста��лят�,	 ���сл���лю��ат�	
��лас�і	мірк���а��я;	���х������ат�	кращі	лю�с�кі	
як�сті	�а	�р�кла�і	�т��ер�ж���ал���х	��с�ме�-
��кам�	загал���лю�с�к�х	ці���стей.

обладнання: тест���і	за���а��я	�	����х	��аріа�тах.
Теорія літератури: лір�ч��й	 гер�й,	 �с�х�л�гізм,	 ме��тація,	 �са-

л�м,	гім�,	іст�р�ч��й	р�ма�,	р�ма�т�ч��й	ха-
рактер	�	т���рі.

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� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Ч�м�	Макс�м	 Гр�мач	 з	 ����йме���г�	 �����і�а��я	Марка	

В���чка	заб�р�����	��чці	Катрі	��р�ж���ат�ся	із	Семе��м?
А	 Б�	т�й	б���	зл�ч��цем,	займа��ся	к��траба���ю;
Б	 б�	т�й	б���	стар�й	і	�екрас����й;
В	 б�	т�й	�же	б���	��р�же��й;
Г	 б�	т�й	б���	бі���й	і	�і��е��іл���й.

�	 Уч�тел�	так�ж	м�же	���к�р�ст������ат�	����а��я:	В.	В.	Паращ�ч.	Укра��с�ка	
літерат�ра.	��	клас	(�ля	�кра��с�к�х	шкіл):	К�м�лекс��й	з�ш�т	�ля	к��тр�лю	
з�а��.—	Х.:	В��-���	«Ра��к»,	�00��.
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�.	 Віта����іт�	��і�����і��іст�	між	т��ам��	��тіле��я	Ше��че�к�м	
жі��ч��	��лі	і	�аз��ам�	т���рі��.
А	 р�ма�т�ч��й	 1)	 «Найм�чка»
Б	 реаліст�ч��-��б�т����й	 �)	 «Марія»
В	 с�м���ліч��-�загал��е��й	 3)	 «Катер��а»

3.	 Закі�чіт�	рече��я.
Леся	і	Петр�	Шраме�к�	�	т���рі	П.	К�ліша	«Ч�р�а	ра�а»	—	
��с�бле��я…

4.	 Д���шіт�	рече��я.
	 Лір�ч��й	гер�й	—	це…

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 П�рі���яйте	�браз�	гер����	р�ма��	П.	К�ліша	«Ч�р�а	ра�а»	

С�мка	і	Брюх���ец�к�г�;	з�ай�іт�	�	��х	с�іл��е	та	��і�мі�-
�е.

�.	 Зр�біт�	к�р�тк�й	а�аліз	��ірша	Ше��че�ка,	як�й	���	����ажає-
те	��ерш����м	зразк�м	й�г�	лір�к�.

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	ціка��а,	грам�т�а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	4	бал�.)
В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 Скла�іт�	 тез�	 ����і��мле��я	 (������і�і)	 «З�аче��я	 �іял�-

��сті	П.	К�ліша	�ля	��і�р��же��я,	к�л�т�р��г�	збагаче��я	
�кра��с�к��	�аці�».

Б	 На��шіт�	т��ір	«Марк�	В���ч�к	—	жі�ка-леге��а».

Варіант II

П� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Ч�м�	гер���я	�����і�а��я	Марка	В���чка	«Макс�м	Гр�мач»	

Катря	скі�ч�ла	ж�ття	сам�г�бст���м?
А	 В��а	 гл�б�к�	р�ма�т�ч�а	�ат�ра,	 яка	�е	 зм�гла	�ере-

ж�т�	р�зл�к�	з	к�ха��м;
Б	 б�	Семе�	��	��к�����,	зра����;
В	 б�	бат�к�	зм�ш���а��	��	йт�	��	м��аст�р;
Г	 б�	��	к�ха��й	Семе�	заг�����	�а	��ій�і.

�.	 Пі�кресліт�	сл���а,	щ�	характер�з�ют�	тала�т�	Т.	Г.	Ше��-
че�ка.
Ше��че�к�	—	����ат��й...
х���ж��к	 акт�р
с�і��ак	 гра��ер
��ет	 ск�л��т�р
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3.	 Закі�чіт�	рече��я.
	 Х�тір	�	р�ма�і	П.	К�ліша	«Ч�р�а	ра�а»	—	це	с�м���л…
4.	 Д���шіт�	рече��я.
	 Р�ма�т�ч��м	�аз���ают�	так�й	характер,	к�л�…

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 П�рі���яйте	й	�р�а�аліз�йте	��ч�ття	гер����	р�ма��	П.	К�-

ліша	«Ч�р�а	ра�а»	С�мка,	К�р�ла	Т�ра	й	Петра	Шраме�ка	
��	Лесі	Чере��а�і����.

�.	 В�з�ачте,	як�м	ч���м	і	��	як�х	т���рах	Т.	Ше��че�ка	реалі-
з�єт�ся	��х����а	�р�с�т�іст�	Біблі�.

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	ціка��а,	грам�т�а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	4	бал�.)
В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 Скла�іт�	тез�	����і��мле��я	(������і�і)	«З�аче��я	т���рч�сті	

Марка	 В���чка	 �ля	 ��і�р��же��я,	 к�л�т�р��г�,	 ��х�����г�	
збагаче��я	�кра��с�к��	�аці�».

Б	 На��шіт�	т��ір	«Жі�ка	—	��с�бле��я	крас�	�а	землі,	�же-
рел�	 ��бра,	 яке	 змі�ює	 с��іт».	 (За	 т���рам�	Ше��че�ка	 та	
і�ш�м�,	�����че��м�	�	��	класі.)
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З літератУрИ XX ст.

Урок № 60

Тема. Вст��.	Літерат�ра	XX	ст.—	м�стецт���	�����ле-
��х	тра��цій	і	сміл����г�	����ат�рст��а.

Мета: �ат�	 �ч�ям	 ���яття	 �р�	 темат�ч�е,	 ст�л����е	
й	жа�р���е	багатст���	літерат�р�	XX	ст.;	р�з���-
��ат�	�а���чк�	ф�рм�лю��а��я	й	���сл���лю��а��я	
��лас��х	 ��м�к	щ���	 т���рі��	 ц��г�	 �ері���,	 ���-
��че��х	�	���ере��іх	класах;	р�з�����ат�	��мі��я	
с�р�ймат�	 і�ф�рмацію	 �а	 сл�х,	 ����ілят�	 г�-
л����е;	���х������ат�	люб���	��	к��г�,	естет�ч��й	
смак.

обладнання: ��ртрет�а	 галерея	 ��с�ме���кі��	 XX	 ст.,	 ���-
ста��ка	�х�іх	т���рі��.

Теорія літератури: темат�ка,	 ст�лі,	жа�р�,	 літерат�р�і	 течі�,	 �а-
�рям�,	тра��ці�,	����ат�рст���.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 аналіз виконання контрольних робіт.

II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
XX	 ст�ліття,	 �с�бл����	 й�г�	 ��чат�к,	 з�аме����ал�ся	 з�ач-

��м�	 катаклізмам�	 —	 ��ій�ам�,	 змі��ю	 с�ціал���г�	 �стр�ю,	
і�е�л�гій.	 Як	 �е	 ������,	 але	 це	 �ал�	 ��шт���х	 �ля	 р�з���тк�	 лі-
терат�р�	 різ��х	 �а�рямі��	 і	 жа�рі��,	 �����ле��я	 тра��цій	 і	смі-
л����г�	 ����ат�рст��а.	 В���кає	 багат�	 різ��х	 літерат�р��х	 шкіл	
і	 течій,	 м�тці	 екс�ер�ме�т�ют�	 зі	 сл����м,	 ф�рм�ю,	 жа�рам�,	
�амагаюч�с�	 за��р�т�ся	 ��	 гл�б���	 лю�с�к��	 �с�х�л�гі�,	 �і�-
с��і��м�сті.	 На	 XX	ст�ліття	 �р��а�ає	 так�ж	 і	 страш��й	 час	
т�талітар�зм�,	 к�л�	 ��се	 ж�ття	 регламе�т���ал�ся	 �р�грам�ю	
є�����	 �а��юч��	 �арті�,	 а	 ��	 літерат�рі	 �іхт�	 �е	 ������е�	 б���	
���х���т�	 за	 межі	 «с�ціаліст�ч��г�	 реалізм�».	 Усі	 і�ак�м�с-
лячі	 с����р�	 �ереслі����ал�ся	 аж	 ��	 фіз�ч��г�	 з��ще��я.	 �0–
30-ті	 р�к�	 XX	ст�ліття	 ��	 �кра��с�кій	 літерат�рі	 �а��іт�	 �аз��а�і	
«Р�зстріля��м	 Ві�р��же��ям»,	 а�же	 біл�ше	 �іж	 �і��т�сячі	
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тала�����т�х	 майстрі��	 �ера	 б�л�	 з��ще�і,	 і�ші	 ��і�б���ал�	 за-
сла��я	 аб�	 зм�ше�і	 б�л�	 �ра���ам�	 й	 �е�ра���ам�	 емігр���ат�.	
Так�х	�аз���ал�	зра���кам�,	 �х�і	 т���р�	���л�чал�ся	 з	 біблі�тек	
і	 к��гаре��,	 іме�а	 ���креслю��ал�ся	 �а��іт�	 із	 �і�р�ч��кі��	 та	
е�ц�кл��е�ій.

Ос�	�р�	цей	час	�	�ашій	літерат�рі	м�	б��ем�	г����р�т�	�а	с��-
г���іш���м�	�р�ці.

ііі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

IV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. робота над історичним довідничком.
Пр�га�айте	 й	 за��шіт�	 �ай��ажл���іші	 ���і�	 ��	 ж�тті	 �аш�г�	
�ар���,	щ�	��і�б�л�ся	�	XX	ст.

(Р�сійс�к�-я���с�ка	��ій�а	1��04–1��05	рр.
Перша	р�сійс�ка	ре���люція	1��05–1��07	рр.
Перша	с��іт���а	��ій�а	1��14–1��18	рр.
Перша	 б�рж�аз��-�ем�крат�ч�а	 ре���люція,	 ����але��я	цара-

т�	1��17	р.
Ж���т�е���й	�ере���р�т,	�р�хі�	��	��ла��	біл�ш����кі��	1��17	р.
Гр�ма�я�с�ка	��ій�а	��	Укра��і	1��18–1���0	рр.
Г�л��	1����	р.
Г�л���м�р	1��3�–1��33	рр.
Т�талітар��й	сталі�с�к�й	реж�м	(��	1��53	р.)
Др�га	с��іт���а	��ій�а	1��3��–1��45	рр.
Г�л��	1��46–1��47	рр.
К�ма����-а�мі�істрат����а	с�стема
Переб�����а
Незалеж�іст�.)

2. Слово вчителя.
Ос�	скіл�к�	жахіт�	����ал�	�а	��лю	�аш�х	�ре�кі��,	і	є	ще	ба-

гат�	ж����х	с��і�кі��	так��	��ажк��	х���	іст�рі�.
П�с�ме���к�	за��ж��	б�л�,	як	т�	каж�т�,	«�а	�ере����ій	лі�і�».	

Х�ча	 �емал�	 з	 ��х	 скла�ал�	 х��алеб�і	 ���	 іс��юч�м�	 реж�м���і	
і	й�г�	���ж�ям,	зара��	сла���	та	багатст��а	сл�ж�л�	�е�ра���і.	М���-
л�	р�к�	—	заб�л�ся	і	�х�і	т���р�,	і	�а��іт�	�х�і	іме�а.	Зал�ш�л�ся	
ті,	хт�	ст���рю��а��	с�ра��ж�і	м�стец�кі	ше�е��р�,	с����і����а��	загал�-
��лю�с�кі	��іч�і	ці���сті.	Не�арем��	ці	т���р�	акт�ал��і	й	�����і,	
зах��люют�	ч�тачі��	х���ж���ю	����ерше�істю.
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3. Гра «Хто назве останній».
Зга�айте	��с�ме���кі��	XX	ст.,	т���р�	як�х	м�	�����чал�	��	���е-
ре��іх	класах.

(В.	С�м��е�к�,	 П.	Т�ч��а,	 Є.	Г�цал�,	 Б.-І.	А�т���ч,	 Гр.	Тю-
тю���к,	М.	Ві�гра����с�к�й,	 В.	В����че�к�,	 О.	Д���же�к�,	 Лі�а	
К�сте�к�,	 І.	Ж�ле�к�,	 І.	Кал��ец�,	 Е.	А��іє��с�ка,	 В.	Нестайк�,	
В.	Бл�з�ец�,	 Я.	Стел�мах,	 С.	Олій��к,	 П.	Глаз����й,	 М.	Стел�-
мах,	 Б.	Харч�к,	 А.	Мал�шк�,	 А.	Дімар���,	 В.	Г�л�б�р���к�,	
Л.	К�сел����,	 В.	С�сюра,	 Б.	Олій��к,	 В.	Пі��ал�й,	 І.	Малк����ч,	
В.	Др�з�,	Є.	Д��ар	та	і�.)

4. Евристична бесіда.
—	 Які	тем�	��р�ш���ал�	ці	��с�ме���к�,	�р�	щ�	��сал�?
—	 Як�й	із	т���рі��	��ам	за�ам’ята��ся	�айбіл�ше?	Ч�м�	саме?
—	 Як�й	 із	 �����че��х	 �а�ам’ят�	 ��ірші��	 ���	 �ам’ятаєте?	

Пр�ч�тайте	й�г�,	скажіт�,	ч�м	саме	цей	��ет�ч��й	т��ір	��ас	�р�-
��аб���.

—	 Хт�	з	��с�ме���кі��	���і	ж���е	й	�рацює?
—	 К�г�	 із	 с�час��х	 ��с�ме���кі��-г�м�р�сті��	 ���	 м�жете	 �а-

з��ат�?
—	 Наз��іт�	 т���р�	 тра��цій��-реаліст�ч��г�	 та	 м��ер�іс-

т�ч��г�	 �а�рямк�,	 �х	 а��т�рі��.	 (Яскра���-м��ер�іст�ч�і	 ��ет�	
В.	Г�л�б�р���к�,	 І.	Малк����ч,	 І.	Кал��ец�,	 Лі�а	 К�сте�к�,	
В.	Пі��ал�й	та	і�.)

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)	 «Ра�т�м	 ��між	 к�ш�рам�	 �р�май��ла	 ч�р�а	 бл�ска���-

ця	 і	за��мерла	 �ст�р���	 ����гаст�ю	 �лям�ю.	 Олес�	 �і�����з	
бл�жче,	�р�гле�і��ся	й	заст�г�а��	��і�	�������:	щ�ка!	В	з�бах	
�	�е�	тремтіла	мале��ка	�літ�чка.

	 —	 П�ст�,—	�����х����	Олес�	і	ля�����	��л��ею	��	л����».
	 (Гр.	Тютю���к.	«Д���ак».)
�)	 «Д��а	 хл��ч�к�	 ���йшл�	 з	 ліс�	 �а	 берег	 і	 с����л�с�.	

Пр��хал�	�����	��	хм�з,	 і	 �х�я	 см�р�а	к��яч��а	 зал�ш�-
лас�	�а	�зліссі,	а	�����	���ріш�л�	�������т�с�	�а	річк�,	ч�	
тріщ�т�	 �а	 �ій	 лі�,	 ч�	 ск�р�	 р�ш�т�.	 Об����а	 �леч�сті,	
�б����а	з	ш�р�к�м�,	лагі���м�	л�цям�	і	сх�жі	����	�а	��-
��г�	так,	як	мале��к�й	гр�б-�і�берез��к	сх�ж�й	�а	с���г�	
біл�ш�г�	с�сі�а».

	 (Є.	Г�цал�.	«Л�с�».)
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3)	 «У	 �ас	 б�ла	 �рекрас�а,	 благ�р���а	 і�ея	—	 �р���ест�	 �і�	
с����ар��к�м	метр�.	Це	мал�	б�т�	сюр�р�з�м.	Перша	лі�ія	
метр�	 �	 Васюкі��ці!	 Ста�ція	 “Кл��я”	—	 ста�ція	 “Кр���а	
гр�ша”.	Тр�	к��ійк�	��	 ����	кі�ец�.	Р���чі	—	без�лат��.	
З	�ч�тел�к�	математ�к�	—	�’ят�	к��ій�к».

	 (В.	Нестайк�.	«Т�реа��р�	з	Васюкі��к�».)

4)	 «В���ю	�л���л�	щ�с�	�а�з���чай�е,	�ейм���ір�е	і	��же	��іс-
т�р�ч�е.	Це	я	зр�з�мі��	��раз�.	На	����ерх�і	�����іла	л�ше	
г�л���а,	але	щ�	т�	б�л�	за	г�л���а…	Ос�	��т���ра	����ер��лас�	
��	�ас,	і	бл�с��л�	чер����яст�	���а	��ел�к�х	�ка.	Між	��м�	
ст�рча��	х�ж�й	ріг.	З	�а�і��р�зкр�т��	�ащі	���гля�ал�	г�с-
тре��і	білі	з�б�…»
(Я.	Стел�мах.	 «М�т�к�за��р	 із	Юркі��к�,	 аб�	 Х�мера	 ліс�-
���г�	�зера».)

5)	 Щ�с�	мріє	гай	
На�	річк�ю.	
Ге�	�еба	край	—	
Як	з�л�т�.	
М���	з�л�т�	—	��к�л�т�,	
Г�р�т�-тремт�т�	ріка,	
Як	м�з�ка.

	 (П.	Т�ч��а.	«Га�	ш�млят�».)

6)	 Р�сте	хл��’я,	м���	к�щ	мал���,	
�і�к����	�а	шляхах	�з��е�ят�.	
Ос�	ласті��к�	��	к��жках	�таш���х	
за��с�ют�	��чат�к	��я.

	 (Б.-І.	А�т���ч.	«Наз�стріч».)

7)	 Стежечка	
х��ім	зі	м��ю	
стежечк�	
�береж��	
�е	заче��ся	за	камі�ец�	
�ерест���	с�л�мк�	
і	�і�	с��р�ш	�е	х���айся	
��се	����	бач�

	 (І.	Кал��ец�.	«Стежечка».)

8)	 Рі��а	мат�	м�я,	т�	��чей	�е��с�ала,	
І	�����ла	ме�е	�	��ля	край	села,	
І	��	��р�г�	�алек�	т�	ме�е	�а	з�рі	�р�����жала,	
І	р�ш��к	���ш���а��й	�а	щастя	�ала.

	 (А.	Мал�шк�.	«Піс�я	�р�	р�ш��к».)
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��)	 С��г���і	�се	�ля	тебе	—	
Озера,	га�,	сте��.	
І	ж�т�	с�іш�т�	треба,	
К�хат�	с�іш�т�	треба	—	
Гля��	ж	�е	�р�с��!

	 (В.	С�м��е�к�.	«Т�	з�аєш,	щ�	т�	—	лю���а».)

10)	 б�	каж�т�	��т��а	
щ�	м���а	�аша	—	с�л���’��а	
гар��	каж�т�	
але	затям	с�бі	
щ�	к�л�с�	
м�ж�т�	�астат�	і	такі	час�	
к�л�	�аш��	м����	
�е	б��е	�ам’ятат�	
�а��іт�	�айме�ш�й	с�л���ейк�	
т�м�	�е	м�ж�а	��кла�ат�ся	
тіл�к�	�а	с�л���’���	
��т���

	 (І.	Малк����ч.	«С��ічечка	б�к���	“Ї”».)

11)	«Ві�	 закл���та��	 з�������ся,	 ��маюч�,	 як-т�	 з�����єт�ся	
Сте�а�.	 І	 к��і	 з�����ют�ся,	 б�	 �ік�л�	 �е	 бач�л�	 й�г�	 та-
к�г�	біл�г�,	гар��г�.	Сте�а�	����ажат�ме,	щ�	��і�	х�че	����і-
л�т�ся,	 ��казат�	 ��р���.	 А	 с�ра���і,	 к�м�	 й	щ�	 ����е�еш?	
Тіл�к�	с�бі	гірше	зр�б�ш.	Краще	��же	й	�а�алі	�р�к��ат�-
ся	сіре��к�м	та	��кір�е��к�м».

	 (В.	Др�з�.	«Біл�й	кі��	Ше�тал�».)

1�)	 к�ж�е	сл����	�аш��	м����	
за��са�е	�	Літ���сі	
т�ж	хай	з�ают�	���р�г�	
як�м�	сл���ам�	
�а	сам�ті	м���ч�м�

	 (В.	Г�л�б�р���к�.	«Наша	м���а».)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	�із�а��ся	(�із�алася),	щ�…»
«Ме�е	��раз�л�…»
«Наші	з�а��я	�р�	літерат�р�	XX	ст.,	�а	мій	��гля�,	…»

VіI. доМашнє завдання

Скласт�	�с��й	т��ір	«Мій	�любле��й	гер�й	із	т���рі��	літерат�р�	
XX	ст�ліття».
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Урок № 61

Тема. Укра��с�ка	 еміграцій�а	 літерат�ра	 XX	 ст.	
І.	Багря��й	«Т�гр�л����».

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	з	�кра��с�к�ю	еміграцій��ю	
літерат�р�ю	 XX	 ст.,	 ��	 �ай���з�ач�іш�м�	 ��-
сяг�е��ям�,	 а	 так�ж	 із	 ж�ттям	 та	 т���рчістю	
І.	Багря��г�	—	 а��т�ра	 р�ма��	 «Т�гр�л����»;	
р�з�����ат�	�а���чк�	���з�аче��я	�р���і���х	і�ей,	
м�т���і��	 т���р�;	 ���кл�кат�	 і�терес	 ��	 ч�та��я	
�кра��с�к��	 �р�г����ц�к��	 літерат�р�;	 ���х�-
�����ат�	с�л�	���лі,	��т�мізм,	��ір�	��	�ерем�г�.

обладнання: ��ртрет�	 ��с�ме���кі��	 �іас��р�	 XX	 ст.,	 ��р-
трет	 І.	Багря��г�,	 різ�і	 ����а��я	 й�г�	 т���р�,	
ілюстраці�	��	���г�;	крає�����	Далек�г�	Сх���,	
матеріал�	 �р�	 �алек�схі���	 �кра��с�к�	 �іа-
с��р�.

Теорія літератури: �р�г����ц�к�й	 р�ма�,	 �р���і��і	 і�е�,	 м�т����,	
х���ж�і	�браз�	та	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 Перевірка домашнього завдання.

(Засл�х����ют�ся	�с�і	т���р�	�р�	�любле��г�	гер�я	літерат�р�	
XX	ст�ліття.)

II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.

Іс��є	 кіл�ка	 х���л�	 еміграці�	 �кра��ці��	—	 �і�	 час	 с��іт����х	
і	гр�ма�я�с�к�х	���є�,	ре���люцій,	сталі�с�к�г�	тер�р�.	З	к�ж��ю	
із	��х	��тра�лял�	за	к�р���	тала�����ті	лю��	—	м�тці,	щ�рі	�ат-
рі�т�	 рі���г�	 краю,	щ�	 за	 ��м,	 х�ч	 і	 �е�р���іт��м	 ��	 ��х,	 �����	
с�м���ат�м�т�	��тім	�се	ж�ття.

М�	є.	Б�л�	і	б��ем	м�!	
Й	Вітч�з�а	�аша	з	�ам�,—

�а��ше	 ����	 з	 �айтала�����тіш�х	 із	 к�г�рт�	 ��с�ме���кі��-емі-
гра�ті��	І��а�	Багря��й.	Саме	�кра��с�кій	еміграцій�ій	літерат�рі	
XX	ст.	 та	 ��	 �ай���з�ач�іш�м	�ре�ста����кам	 і	 б��е	�р�с��яче��й	
�аш	�р�к.
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Iіі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
Нелегк�м	 б�л�	ж�ття	 �кра��с�к�х	 ��с�ме���кі��	 �а	 ч�ж��і.	

Матеріал��а	 скр�та,	 сам�т�іст�,	 �е�блашт���а�іст�.	 Але	 �����	
мал�	 зм�г�	 ��сат�	 �ра����,	 ����магат�	 с����м	 с�і����ітч�з��кам,	
��і�кр���ат�	 �м	 �чі	 і	 ��каз���ат�,	 ��	 ч�м�	 к�рі��	 зла.	 Укра��с�кі	
емігра�т�	 �б’є�����ал�ся,	 ст���рю��ал�	 гр���,	 ����а��ал�	 газет�	
й	ж�р�ал�	 рі���ю	 м����ю,	 ����магал�	 ��блік���ат�	 к��г�,	 які	
��	Ра�я�с�к�м�	С�юзі	�і	за	як�х	�м���	���йт�	�е	м�гл�.

Так,	 �	 ���а�цят�х-тр��цят�х	 р�ках	 �����кла	 «Праз�ка	 шк�-
ла»,	�с�����	як��	скла�ал�	�час��к�	���з���л���х,	�ещасл����х	�ля	
Укра���,	 змага��	1��17–1���1	рр.,	 і�тер����а�і	 ��	 таб�р�;	 �	 ��ерес�і	
1��45	р�к�	за	�айакт����іш��	�часті	І��а�а	Багря��г�	б�л�	ст���ре�е	
�б’є��а��я	МУР	(М�стец�к�й	�кра��с�к�й	р�х),	1��54	р�к�	��	Н�ю-
Й�рк�	зас����а��	�б’є��а��я	�кра��с�к�х	��с�ме���кі��	«Сл����»,	
а	��	1��58-м�	�����кл�	�еф�рмал��е	�б’є��а��я	��еті��-м��ер�істі��	
«Н�ю-Й�ркс�ка	гр��а».

Сере�	�ай����ат�іш�х	��статей	�кра��с�к��	еміграці�	XX	ст.—	
В.	В����че�к�,	Олекса��р	Олес�,	Є.	Мала�юк,	У.	Самч�к,	В.	Бар-
ка,	І.	Багря��й.

2. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	з�ш�тах.)
Нар�����ся	 І��а�	 Багря��й	 (с�ра��ж�є	 �різ���ще	—	Л�з���’яга)	

1��06	р.	��	селі	К�зем��е,	щ�	�а	П�лта��щ��і	(те�ер	С�мс�ка	�бл.),	
�	сім’�	сіл�с�к�г�	м�ляра.

Із	 шест�	 р�кі��	 хл��ч�к	 �ч���ся	 ��	 церк������арафіял��ій	
шк�лі.	На��ча��я	 там	 �р���а��л�ся	 р�сійс�к�ю	 м����ю.	 В��ма	 ж	
хл��ец�	ч�та��	�кра��с�кі	к��жк�,	��са��	��ірші	рі���ю	м����ю,	за	
щ�	й�г�	�р�з��ал�	«мазе���цем».	Далі	б�л�	такі	сх����к�	�с��іт�:	
���ща	��чатк���а	шк�ла,	реміс��че	�ч�л�ще,	х���ж���-кераміч�а	
шк�ла,	К����с�к�й	х���ж�ій	і�ст�т�т,	як�й	��і�	закі�ч���,	але	���-
л�ма,	як	«��літ�ч��	�еблаг��а�ій��й»,	�е	��ержа��.

Ч�м�	ж	 �еблаг��а�ій��й?	 А	 т�м�,	 щ�	 ��са��	 ��ірші,	 які	 �р�-
к���ал�ся	 ��	 різ��х	ж�р�алах,	 �рацю��а��	 �	 літерат�р�ій	 �рга�іза-
ці�	 МАРС,	 т���ар�ш���а��	 з	 М.	Х���л�����м,	 М.	К�лішем,	 Оста��м	
В�ш�ею	та	і�ш�м�,	за	як�м�	��же	�агля�ал�	�рга��	НКВС.

Дебют	І.	Багря��г�	як	��ета	ста��ся,	к�л�	ю�ак���і	б�л�	�0	р�кі��,	
х�ча	 ��сат�	 ��ча��	 з�ач��	 ра�іше.	 Й�г�	 т���р�	 �а�р�к���ал�		
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�	ж�р�алах	 «Гл�б�с»	 та	 «Ж�ття	 і	 ре���люція».	 Ре���люцій�і	 ��-
�і�	 1��17–1���0	р�кі��	 с�р�й�я��	 як	 ��з�т����і	 �ля	 Укра���,	 �����,	
�а	й�г�	��мк�,	мал�	�р���ест�	��	�аці��ал���г�	р�з���тк�.	П�с�-
ме���к	 сам	 �т��ер�ж���а��	 �����й	 ��ря��к,	 �а��іт�	 �се�����ім	 с�бі	
�бра��	—	Багря��й!	Але	��ст������	 р�зчар������а��ся	 ��	 к�м��іст�ч-
��х	 і�еалах,	 щ�	 �бер��л�ся	 ч�р��ю	 �ес�ра��е�л���істю	 як	 �ля	
�кра��с�к�г�	 �ар���,	 так	 і	 �ля	 і�ш�х,	 щ�	 ����ійшл�	 ��	 скла��	
Ра�я�с�к�г�	 С�юз�.	 П�с�ме���к	 із	 тр����г�ю	 заг����р���	 �р�	 це	
�	��іршах,	 за	 щ�	 ��раз�	 ж	 �тр�ма��	 ярл�к	 «а�т�с���єтс�к�г�»	 а��-
т�ра,	 «к�рк�л�ск�г�	 і�е�л�га».	 І	 ��	 1��3�	р�ці	 І.	Багря��г�	 зааре-
шт���ал�	 за	 �іб�т�	 «к��трре���люцій��	 �іял��іст�»,	 �ас�ра���і	
ж	—	 за	 люб���	 ��	Укра���.	П�ета	ж�рст�к�	 кат���ал�,	 к��ал�	 ��	
к��цтаб�р�,	 з��і�к�	 ��і�	 ���ічі	 тіка��.	 У	 1��37	р�ці	 �ерех������а��ся	
��	�кра��ці��-�ереселе�ці��	�а	Далек�м�	Сх��і	 (�	Зеле��м�	Кл��і),	
там	 і	��р�ж���ся.	 З	 1��40	р�к�	 �ісля	 �р�г��	 ��течі	 �елегал���	ж���	
�а	 Харкі��щ��і,	 а	 �і�	 час	 ��ій��	 зм�ше��й	 б���	 �р�б���ат�ся	 �а	
Захі�,	б�	за	��м	��лю��ал�	й	геста��.	Деяк�й	час	б���	чле��м	УПА,	
але	 �е	 ��р�з�мі��ся	 з	 кері����цт���м	 і	 емігр���а��	 ��	 Сл���ачч���,	
��тім	��	Німечч���.	З	1��46	р�к�	�ерейш���	�а	легал��е	ста�����-
ще,	ж���	�	таб�рі	�ля	�ереміще��х	�сіб,	��тім	��	Н����м�	Ул�мі,	�е	
зас����а��	 газет�	 «Укра��с�кі	 ��істі»,	 �рга�із���а��	МУР,	 ста��	 лі�е-
р�м	УРДП	—	Укра��с�к��	ре���люцій��-�ем�крат�ч���	�арті�.

У	цей	�ері��	І.	Багря��й	багат�	��ше,	��і�����лює	��траче�і	�і�	
час	 арешті��	 р�к���с�,	 ст���рює	 ����і	 ���кр���ал��і	 а�т�сталі�с�кі	
сюжет�	й	раз�м	із	т�м	���га��є	з���р�шл����	��брі	казк�	�ля	�ітей.

Багря��й	��р�ж�єт�ся	���р�ге,	з	�кра��к�ю	Гал���ю	Тр�г�б,	
�	 ��х	 �ар��ж�ют�ся	 с��	Нест�р	 і	 ����ка	 Р�кс�ла�а.	 Др�ж��а	
стала	 �ля	 ��с�ме���ка	 �ай��ір�іш�м	 �р�г�м	 ��	 кі�ця,	 а�же	
й�м�	 ж�л�ся	 �елегк�:	 �кра��ці-емігра�т�	 ����ажал�	 й�г�	 к�-
м��іст�м,	а	НКВС	�р�����ж���ал�	�ереслі����ат�	й	ша�таж���ат�.	
На�р�кла�,	 с��а	 ��і�	 �ерш�г�	шлюб�	 Б�р�са	 зм�с�л�	 ��бліч��	
зрект�ся	 бат�ка.	 Для	 �б�х	 це	 закі�ч�л�ся	 �ер������м	 ��трясі�-
�ям	 та	 �і�ір��а��м	 з��р���’ям.	 З	 1��48	р�к�	 Багря��й	 ж���	 �і�	
��стій��м	 �агля��м	 лікарі��,	 багат�	 ��са��	 і	 �������а��	 �сіх	 с���єю	
стійкістю	 та	 ж�ттє���м	 ��т�мізм�м.	 Не	 стал�	 ��с�ме���ка	
��	1��63	р�ці.	Д�	речі,	Багря��й	��ес�	час	�ам’ята��	�р�	��к���т�х	
�	 С�юзі	 �ітей	 ��і�	 �ерш�г�	шлюб�	 (а	 з’є��ат�ся	 ч�	 х�ч	 ��бач�-
т�ся	�����	��	т�й	час	�е	м�гл�	�і	за	як�х	�бста����,	 іс����ала	«за-
ліз�а	 за��іса»)	 і	 за����і�а��	 м�л��ш�м�	 с�����і	Нест�р�	 «…з�айт�	
с���г�	брата	Б�р�са	І��а�����ча	і	сестр�	Наталк�	І��а�і����,	щ�	�ес�	
“там”,	 і	����м�гт�	 �м,	якщ�	б���т�	�	бі�і».

За��м	т���р�	«Т�гр�л����»	�����к	�	І.	Багря��г�	�і�	час	�ереб���а�-
�я	й�г�	�а	Бамлазі,	к�л�	��і�,	�тікаюч�	з	к��цтаб�р�,	бл�ка��	тайг�ю	
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та	 �ерех������а��ся	 ��	 �кра��с�к�х	 м�сл���ці��-з��ір�л���і��.	 1��47	р�к�	
р�ма�	 ��бач���	 с��іт	 �	 р�зш�ре��м�,	 ����ск��але��м�	 ��аріа�ті.

«Т�гр�л����»	 ���тр�мал�	 багат�	 ����а��	 �кра��с�к�ю	 та	 �і-
мец�к�ю	 м���ам�,	 �ерекла�ал�ся	 а�глійс�к�ю	 (�	 США,	 Ка�а�і,	
А�глі�),	 г�лла��с�к�ю,	 фра�ц�з�к�ю	 та	 і�ш�м�	 м���ам�.	 Німці	
к�����ал�	 к��г�	 �ітям	 ��	 ��я	 �ар��же��я	 аб�	 �ерш�г�	 �р�час-
тя	—	����а	з�ач�лася	��	катал�зі	кращ�х	����а��,	рек�ме�����а��х	
�ля	м�л��і.	В	Укра��і	ж	р�ма�	��бач���	с��іт	л�ше	��	1����1	р�ці,	за	
часі��	�езалеж��сті.

За	жа�р�м	«Т�гр�л����»	—	а��а�тюр��-�р�г����ц�к�й	р�ма�.

2. Завдання учням.
Пр�га�айте,	щ�	таке	р�ма�,	які	р�ма��	���	з�аєте.

3. Словникова робота.
Авантюрний	—	����’яза��й	 із	 р�з�к���а��м�	�іям�,	р�зрах�-

��а��м�	�а	����а�к����й	�с�іх;	�р�г����ц�к�й.
Пригодницький роман	—	різ������	р�ма��,	сюжет	як�г�	скла-

�ают�	�ез���чай�і	�р�г���	і	���і�.
(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	літерат�р�з�а��ч�х	сл�����чкі��.)

4. Виразне читання перших глав роману «тигролови».

5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

6. Евристична бесіда.
—	 Ч�	 с�ра����л�ся	 ��аші	 �чік���а��я	 щ���	 ціка���сті	 т���р�,	

й�г�	а��а�тюр��-�р�г����ц�к�г�	характер�?
—	 Яке	�р�т�ста��ле��я	���	��міт�л�	�а	��чатк�	 т���р�,	 з	 ч�м	

�����	����’яза�е?
—	 Які	іст�р�ч�і	�аралелі	�����кают�	�	з��’язк�	з	іме�ем	г�л���-

��г�	гер�я	—	М��г�гріш��г�?
—	 Наз��іт�	 е�із��	 т���р�,	 щ�	 з�а��ся	 ��ам	 �айціка��іш�м.	

П�яс�іт�,	ч�м�.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
В��шіт�	 �	 кліт��к�	 �аз���	 м�т���і��,	 щ�	 збл�ж�ют�	 р�ма��	
П.	К�ліша	«Ч�р�а	ра�а»	і	І.	Багря��г�	«Т�гр�л����».

П

Д

П

К

(Патрі�т�зм,	��р�га,	�р�г���,	к�ха��я.)
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	�е	жалк�ю,	щ�…»
«Р�ма�	“Т�гр�л����”	с�ра���і…»
«Страш��	стає,	�е��же…»

VII. доМашнє завдання

Д�ч�тат�	р�ма�	��	к�л�мі�ацій��г�	м�ме�т�	—	з�стрічі	��	тай-
зі	 з	 Ме������м;	 ��міт�	 �ереказ���ат�,	 а�аліз���ат�,	 ���сл���лю��ат�	
��лас��	 ��мк�	щ���	 �р�ч�та��г�;	 �і�г�т���ат�	 ����і��мле��я	 �р�	
�е	��ключе�і	��	хрест�маті�	р�з�іл�	р�ма��.

Урок № 62

Тема. І.	Багря��й.	 «Т�гр�л����».	 Г�ма�іст�ч�а	 і�ея	
�ерем�г�	��бра	�а�	зл�м.

Мета: ����м�гт�	�ч�ям	�с��і��м�т�	г�ма�іст�ч��,	��-
т�міст�ч��	 с�рям���а�іст�	 р�ма��,	 заціка���т�	
т���рчістю	 �кра��с�к�х	 белетр�сті��;	 р�з�����ат�	
�а���чк�	 р�б�т�	 з	 текст�м	 х���ж���г�	 т���р�,	
а�аліз�	��ел�к�х	е�іч��х	ф�рм,	���з�аче��я	еле-
ме�ті��	 сюжет�	 й	 к�м��з�ці�;	 ���х������ат�	 �ат-
рі�т�зм,	 ��т�міст�ч�е	 с��іт�баче��я,	 ���л����і	
р�с�	характер�,	����тл���іст�,	люб���	��	к��г�.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 різ�і	 ����а��я	 р�ма��,	
ілюстраці�	��	���г�.

Теорія літератури: �р�г����ц�к�й	р�ма�,	сюжет,	к�м��з�ція,	х�-
��ж�і	�браз�,	с�м���л�,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.

Р�ма�	 І.	Багря��г�	 «Т�гр�л����»,	 з	 як�м	 м�	 р�з��чал�	 з�а-
й�мст���,—	багат��ла�����й,	багат��р�блем��й.	Але	�ере����сім	це	
—	�алк�й	�р�тест	�р�т�	��р�ше��я	елеме�тар��х	лю�с�к�х	�ра��,	
з�яття	 маск�	 з	 м��стра,	 ім’я	 як�г�	—	 т�талітар�зм.	Не�арем��	
і	��	еміграці�	 �рга��	 ра�я�с�к��	 �ержбез�ек�	 �е	 ��л�шал�	 ��с�-
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ме���ка	 ��	 с��к��.	 Ч�м	 саме	 ляка��	 ра�я�с�к�	 ��ла��	 цей	 р�ма�	
і	ч�м	�р���аблю��а��	ч�тачі��	�с��г�	с��іт�	—	с�р�б�єм�	р�зібрат�ся	
�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

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».
(Уч�і,	 �крім	 елеме�ті��	 сюжет�,	 ����іляют�	 ��засюжет�і	 еле-

ме�т�.)

3. обговорення проблемних питань.
—	 Ч�	 м�ж�а	 �т�т�ж�ю��ат�	 �браз�	 Гр�г�рія	М��г�гріш��г�	

і	сам�г�	а��т�ра,	�х�і	ж�ттє��і	��лі?	Ч�м�?
—	 Як	��ам	з�аєт�ся,	змал����а�і	карт���	БАМ�,	���з�і��-«�ра-

к��і��»	—	 це	 х���ж�ій	 �р�й�м,	 гі�ерб�ла	 ч�	 т�г�час�а	 реал�-
�іст�?

—	 Наскіл�к�	�ра�������іб��м�	й	т������м�	з�ают�ся	��ам	�р�-
г���	Гр�г�рія	М��г�гріш��г�?

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Виразне читання.
(Уч�і	��	черзі	���раз��	ч�тают�	р�з�іл	����а�цят�й	«На	кіш-

к�»	і	��	кі�ця	т���р�	за	хрест�матією.)

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Евристична бесіда.
—	 Яке	��раже��я	с�ра�����	�а	��ас	т��ір?	Ч�м�	саме	таке?	Ч�	ч�-

тал�	���	щ�с�	���іб�е	��	�кра��с�кій	літерат�рі?
—	 Ч�м�	цей	т��ір	так�й	����ляр��й	за	к�р����м,	а	�	�ас	й�г�	

мал�	з�ают�?
—	 Ч�	�ра���й	Гр�г�рій	М��г�гріш��й,	щ�	так	��ч�����	зі	слі�-

ч�м	і	й�г�	с���т��к�м?	С���ю	��мк�	�бґр��т�йте.

4. Переказування твору підготовленими учнями.
(Уч�і	�ереказ�ют�	р�з�іл�	і	част���,	які	�е	����ійшл�	��	хрес-

т�маті�	(�айціка��іші	�х	е�із���).)
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 робота з таблицею.

За�����іт�	 табл�цю	 «З�аче��я	 т���р�	 І.	Багря��г�	 “Т�гр�л�-
���”».

Пізнавальне Виховне естетичне

Діз�аєм�ся	�р�:
—	 �кра��ці��-�ереселе�-
ці��	�а	Далек�м�	Сх��і;
—	 тайг�;
—	 ��лю��а��я;
—	 ГУЛАГ;	БАМ,	���з��

В�х����єм�	��	с�бі:
—	 сміл���іст�;
—	 с�ла	���лі;
—	 ���тр���аліст�;
—	 загарт���а�іст�;
—	 �рац�����тіст�;
—	 ����тл���іст�;
—	 �атрі�т�зм

Отр�м�єм�	за�����ле�-
�я:
—	 ��і�	крас�	ст�с��кі��	
Гр�г�рія	і	Наталк�;
—	 ���сі��	�р�р���,	
ж�ття	з��ір�л���і��,	��-
лю��а��я

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«Найбіл�ше	ме�і	за�ам’ятал�ся…»
«Я	��	зах��ле��і	��і�…»
«Ме�і	зах�тіл�ся…»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	�ереказ���ат�	р�ма�	«Т�гр�л����»,	����сат�	«сюжет��й	
ла�цюж�к».

Урок № 63

Тема. І.	Багря��й.	 «Т�гр�л����».	 Г�л�����й	 гер�й	р�-
ма��	—	с�л���й	т��	�кра��с�к��	лю����.

Мета: ����м�гт�	 �ч�ям	 �с��і��м�т�	 і�ей��-х���ж�і	
�с�бл����сті,	 з�аче��я	 т���р�	 І.	Багря��г�;	 р�з-
�����ат�	�а���чк�	а�аліз�	�р�блемат�к�,	харак-
тер�ст�к�	гер����,	�мі��я	���сл���лю��ат�	��лас�і	
��мк�	щ���	�р�ч�та��г�;	���х������ат�	�раг�е�-
�я	стат�	с�л���ю	��х�м	лю����ю,	яка	�с�іш��	
��лає	тр����щі	й	з�ах���т�	���хі�	із	б���-як�г�	
скр�т��г�	ста�����ща.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 ����а��я	 т���р�	 «Т�гр�-
л����»,	ілюстраці�	��	���г�.
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Теорія літератури: �р�г����ц�к�й	р�ма�,	�р�блемат�ка,	х���ж�і	
�браз�	та	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Вступне слово вчителя.
Хт�	�е	зах��лю��а��ся	с�л���ю,	благ�р����ю	�с�б�стістю,	яка	

з�ат�а	 з�айт�	 ���хі�	 з	 б���-як��	 скла����	 с�т�аці�,	 зах�ст�т�	
себе	 і	 с����х	бл�з�к�х,	��і�ст�ят�	��лас�і	�р��ц���	 і	�р�	ц��м�	�е	
��трат�т�	 лю�с�к��	 гі���сті?	Хт�	 �е	 мріє	 стат�	 так�ю	 лю����ю?	
(Ч�	х�ча	б	мат�	�е���і	��	як�сті.)	Взірцем	так�г�	гер�я	м�же	б�т�	
Гр�г�рій	 М��г�гріш��й,	 з	 як�м	 м�	 ��з�ай�м�л�ся,	 ч�таюч�	
р�ма�	 І.	Багря��г�	 «Т�гр�л����».	 Ч�мал�	 й�г�	 �р�г��	 з�ают�-
ся	 �р�ст�	 �ейм���ір��м�,	 але	 ж�ття	 сам�г�	 ��с�ме���ка	 ст��ер-
�ж�є	—	 реал��іст�	 м�же	 б�т�	 ще	 �ейм���ір�іш�ю,	 скла��іш�ю	
та	�����іш�ю	 і	 багат�	ч�г�	 залеж�т�	��і�	лю����,	 ��	 ���б�р�,	 ��	 ��-
х�����х	як�стей.	Пр�	с�л���й	т��	�кра��с�к��	лю����	м�	б��ем�	
г����р�т�	�а	с��г���іш���м�	�р�ці.

II. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

Iіі. акТУалізація опорних знань Учнів

 Літературний диктант.
1)	 Пр�	щ�	й�ет�ся	�	такій	ц�таті:	«В�ряч���ш�	���г�е��і	�чі,	

��хаюч�	 ��л�м’ям	 і	 ��м�м,	 ��трясаюч�	 ре���м	 ��стелі	
і	�етрі,	���г�е���м	х���ст�м	замітаюч�	слі�,	леті��	�рак��»?	
(Пр�	���з�	із	��’яз�ям�.)

�)	 Ч��	 це	 сл���а:	 «Лі�ше	 ��м�рат�	 біж�ч�,	 �іж	 ж�т�	 г��-
юч�!»?	(Сміл����г�	��тікача	М��г�гріш��г�.)

3)	 Як�м�	є	�с�бл���і	�р�кмет�	��тікача	(за	телеграм�ю	НКВС)?	
(Ю�ак	�5	р�кі��,	р�ся���й,	атлет,	а��іат�р.)

4)	 В	 яке	 «Ел���ра��»	 �хал�	 �асаж�р�	 �р�г�г�	 ���з�а,	 «екс-
�реса	��мер	����»?	(На	Далек�й	Схі�.)

5)	 Хт�	 і	 �р�	 к�г�	 так	 ��ма��:	 «Ві�	 �же	 к��а��	—	 але	 �і	 �ар�	
з	�ст.	А	ті	�чі,	�чі!	В���	й�м�	�тр��л�	с��кій	і	с��,	�����	й�м�	
	�тр��л�,	�алебі,	��се	ж�ття»?	(Ме�����	�р�	М��г�гріш��г�.)

6)	 За	щ�	Гр�г�рій	 ���бача��ся	�ере�	 б�р����чк�м?	 (За	 те,	щ�	
��граб���а��	й�г�	к�м�р�.)
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7)	 К�г�	і	��і�	к�г�	��рят���а��	Гр�г�рій?	(Д�чк�	Сірка	��і�	��е�ме-
��ці.)

8)	 Ч�м	займа��ся	Гр�г�рій,	щ�б	�е	 с��іт�	�а	�тр�ма��і	 г�с-
т����х	г�с���арі��?	(П�лю��а��ям,	заг�ті��лею	сі�а	та	і�.)

��)	 Які	 ст�с��к�	склал�ся	��	Гр�г�рія	з	Наталк�ю	Сіркі����ю	
с��чатк�?	(Г�р��г�	змага��я	й	�р�х������а��я	��ч�тті��.)

10)	 Як�х	�кра��с�к�х	з���ча���	��тр�м���ал�ся	��	р����і	Сіркі��?	
(З�стрічі	Різ���а	і	��сіх	і�ш�х	с��ят.)

11)	 Із	ч�г�	���я���л�,	щ�	��	тайзі	б���	хт�с�	ч�ж�й?	(Із	кра�іжк�	
х�тра.)

1�)	 Хт�	 ���ріш���	 ��лю	 зак�ха��х	Гр�г�рія	 і	Наталк�?	 (Сама	
Наталка,	 б�	Гр�г�рій	�е	ма��	м�рал���г�	�ра��а	�аражат�	
�і��ч���	�а	�ебез�ек�.)

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
В�з�ачте	темат�к�	та	�р�блемат�к�	р�ма��.

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

Тематика
—	 Траге�ія	Укра���	��	т�талітар��м�	реж�мі;
—	 ��і��браже��я	���л����	сталі�с�к�г�	тер�р�	�а	��лю	�крем��	

лю����	—	м�л���г�	�кра��с�к�г�	 і�теліге�та,	 а��іат�ра	Гр�г�рія	
М��г�гріш��г�;

—	 ��каз	ж�рст�к�сті	й	��ц�сті	�р�сл�ж��кі��	реж�м�;
—	 змалю��а��я	��б�т�,	тра��цій	�кра��с�к�х	�ереселе�ці��;
—	 р�ма�т�ч�і	ст�с��к�	Гр�г�рія	і	Наталк�.
Проблематика
—	 ���ж���а��я	лю����	��	�м���ах	ж�рст�к�г�	тер�р�;
—	 ��бра	і	зла;
—	 ж�ття	і	смерті;
—	 с�ра��е�л����сті	і	кар�;
—	 м�рал���г�	���б�р�;
—	 ���лі	��	ж�ття	й	цілес�рям���а��сті;
—	 ст�с��кі��	лю����	і	�р�р���;
—	 р������х	��заєм��;
—	 ��ір��сті	��ік����м	тра��ціям	�ре�кі��;
—	 к�ха��я.

2. Слово вчителя.
Х�ч	 р�ма�	 і	 �аз��а��й	 «Т�гр�л����»,	 г�л�����й	 гер�й	 �	 ���-

м�	—	 і�ша	 с�л��а	 лю���а:	 Гр�г�рій	М��г�гріш��й.	Хт�	ж	 ��і�?	
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Наща��к	сла����г�	гет�ма�а,	щ�	�бра��	с�бі	��ажк�	��р�г�	л�царя	
��х�	і	ста��	���р�г�м	т�талітар���	с�стем�:	«Цей	�ес	(май�р	НКВС)	
��і�б���а��	 ме�і	 �ечі�к�,	 лама��	 к�сті,	 р�зча��лю��а��	 м�ю	 м�л��іст�	
і	 �амага��ся	 ���ря�ат�	 серце,	 якб�	 �іста��.	А	 ��тім	 с�р���а����	 ��	
б�же��іл��і…	П�тім	 ме�е	 з�����	 �іймал�	 і	 з�����	 м�ч�л�	 такі,	 як	
��і�,—	 й�г�	 ���ліч��к�…	А	 ��тім	 �р�с���л�	 ��	 ���а�цят�	 �’ят�	
р�кі��	кат�рг�.	Д��а�цят�	�’ят�	р�кі��!	А	я	��сіх	маю	���а�цят�	�’ят�.	
І	��се	тіл�к�	за	те,	щ�	я	люб���	с��ій	�ещас��й	край	і	�ар��…»

3. Завдання учням.

Наз��іт�	с�ра��ж�і	������г�	М��г�гріш��г�.

(Ві�	���тр�ма��	т�рт�р�	��	НКВС,	�	б�же��іл��і,	��тік	з	«ешел���	
смерті»,	ста��ш�	леге���ю	«�р�	г�р��г�	с�к�ла,	�р�	без�м��г�	смі-
л���ця»,	���ж���	�	тайзі,	��рят���а��	�і��ч���	��і�	��к�г�	з��іра.)

Схарактер�з�йте	 Гр�г�рія	 М��г�гріш��г�	 �а	 �с����і	 текст�	
р�ма��.

р�з�м-
��й

сміл�-
���й

���тр�-
ма��й

с�л�-
��й

кміт-
л����й

��-
т�міст

���яч-
��й

Григорій

з	��ша��ю	ста-
���т�ся	��	ма-
тері,	сестр�	й	��	
і�ш�х	жі��к

ч�тл�-
���й	��	
крас�

�елікат��й	
�	сер�еч-
��х	с�ра-
��ах

г�р-
��й,	
гі���й

благ�-
р��-
��й

�ра-
ц��-
���т�й

4. Міні-диспут.

—	 Ч�	 ма��	 �ра���	 Гр�г�рій	 так	 ��ч���т�	 зі	 слі�ч�м,	 май�р�м	
Ме������м	та	й�г�	с���т��к�м?

(Заст�с����єт�ся	і�теракт�����й	мет��	«Займ�	��з�цію».)
Так	 Не	з�аю	 Ні

5. робота в групах.

і група.	Уч�і	характер�з�ют�	Наталк�	Сіркі����,	�ці�ююч�	��	
��ч��к�	—	 ��зят�	 �а	 себе	 ��і�����і�ал��іст�	 за	 с�іл���	 ��лю	 �б�х,	
�ершій	�с��і�ч�т�ся	ю�ак���і.

іі група.	Уч�і	характер�з�ют�	і�ш�х	чле�і��	р�����	Сіркі��	—	
бат�ка,	матір,	Гр���ка.

ііі група.	Уч�і	характер�з�ют�	май�ра	Ме�����а,	��рі���юют�	
й�г�	з	М��г�гріш��м.

IV група.	Уч�і	���с�ют�	�загал��е��й	�браз	�р�р���.

6. Повідомлення про роботу в групах, коментарі вчителя.
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

1. Завдання учням.
Зар�біж��й	кр�т�к	Юзеф	Л�б�����с�к�й	 ��і�з�ач���,	щ�	 ��	ма-

�ері	��с�ма	І.	Багря��г�	�р�с�т�і	«�екламацій�іст�,	м��г�сл���іє,	
рез��ерст���,	 с�р���іст�,	 �е�ч�ще�іст�»,	 але	 �р�ща��	 ці	 ��а��	 за	
«з�ат�іст�	��	��т�мізм�	сере�	траге�і�,	й�г�	г�м�р	сере�	��і�чаю»,	
за	гл�б�к�й	г�ма�ізм	��с�ме���ка.

—	 В�сл���те	 ��лас��	 ��мк�	 з	 �р������	�ерш�г�	 і	 �р�г�г�	 т��ер-
�же��.

2. Проблемне запитання до учнів.
«Сміл���і	за��ж��	мают�	щастя»,—	ці	сл���а	рефре��м	з���чат�	

��р�����ж	�сіє�	 р�з����і�і	�р�	Гр�г�рія	М��г�гріш��г�.	С��чатк�	
�х	���м���ляє	стара	Сірч�ха,	��тім	����т�рює	г�л�����й	гер�й	 і,	�а-
решті,	 саме	 ц�м�	 сл���ам�	 за��ерш�єт�ся	 р�ма�.	 А	 ч�	 с�ра���і	
�	сміл����х	за��ж��	є	щастя?	Ві�����і�і	�бґр��т�йте,	�а��і��ш�	�р�-
кла��	з	р�ма��,	і�ш�х	т���рі��,	із	��лас��х	с��стереже��.

3. творча робота.
П�фа�таз�йте,	як	м�гла	б	скласт�ся	���ал�ша	��ля	Гр�г�рія	
і	Наталк�?	На��шіт�	�р�����же��я	р�ма��.

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«С�л��а	�кра��с�ка	лю���а	—	це…»
«Р�ма�	“Т�гр�л����”	зм�с���	ме�е	зам�сл�т�ся	�а�…»
«Ме�і	х�тіл�ся,	щ�б…»

VII. доМашнє завдання

На��сат�	т��ір-р�з��м	�р�	с�л���	�кра��с�к�	лю����.

Урок № 64

Тема. С�час�а	��із�ал��а	(з�р���а)	��езія.
Мета: �з�ай�м�т�	 �ч�і��	 із	 с�час��ю	 ��із�ал���ю	 (з�-

р����ю)	 ��езію,	 ��	 темат�к�ю,	 і�ей��-х���ж�і-
м�	 �с�бл����стям�,	 ����ат�рс�к�м�	 ��ш�кам�	
ф�рм�	 і	 зміст�;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 ���раз��г�	
ч�та��я	 ��езі�	 різ��х	 ф�рм,	 тракт���а��я	 ��	
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і�ей��-�браз��г�	 зміст�;	 ���х������ат�	 естет�ч�і	
��ч�ття	й	смак�.

обладнання: текст�	з�р�����	��езі�	різ��х	а��т�рі��.
Теорія літератури: ��із�ал��а	 (з�р���а)	 ��езія,	 зміст,	 ф�рма,	 тема,	

і�ея,	�браз�,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 Перевірка домашнього завдання.
(Уч�тел�	�ере��іряє	�а��са�і	�ч�ям�	т���р�-р�з��м�	�р�	с�л�-

��	�кра��с�к�	лю����.)

II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
Пр�тяг�м	�ста��іх	�р�кі��	м�	з	�а�р�же��ям	і	�а�з���чай��м	

заціка��ле��ям	 слі�к���ал�	 за	 �р�г��ам�	 ��ел�к�г�	 сміл���ця	 та	
р�ма�т�ка	 Гр�г�рія	 М��г�гріш��г�,	 як�й	 ���р�	 ��сі	 ж�рст�кі	
����р�б���а��я	 зберіг	 �	 серці	 люб���	 ��	 Бат�кі��щ���,	 гі��іст�	 та	
лю�я�іст�.	 Р�згля�аюч�	 цей	 т��ір,	 м�	 біл�ше	 ���аг�	 з��ертал�	 �а	
зміст.	 Але	 ��	 літерат�рі,	 �с�бл����	 ��	 лір�ці,	 ф�рма	 т���р�	 м�же	
багат�	 �р�	щ�	 с��і�ч�т�,	 �ест�	 ��	 с�бі	 см�сл���е,	 і�ей��-естет�ч�е	
�а��а�таже��я.	Т�м�	с��г���і	��з�ай�м�м�ся	із	с�час��ю	��із�ал�-
��ю	(з�р����ю)	��езією,	із	��ш�кам�	м�тці��	�����х	ф�рм	���раже�-
�я	с����х	��м�к	та	��ч�тті��.	Треба	р�з�міт�,	щ�	м�стецт���	—	без-
меж�е	 ��ле	 ��тіле��я	 а��т�рс�к��	 �я���,	 фа�тазі�,	 �ерек��а��	 та	
�ереж���а��.

Iіі. оголошення ТеМи, МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.
Зорова поезія	(і�ші	�аз���	—	��із�ал��а,	к��крет�а)	—	с��тез�-

��а��й	����	��ет�ч��г�	м�стецт��а,	щ�	з�ах���т�ся	�а	ст�к�	літера-
т�р�	й	ж������с�.

(Уч�і	р�блят�	за��с�	��	літерат�р�з�а��ч�х	сл�����чкі��.)
Літерат�р�з�а��ец�	і	��ет	М.	С�р�ка	заз�ачає:	«Ч�мал�	с��ере-

ч�к	 і	різ��ч�та��	���кл�ка��	цей	жа�р:	це	 і	��езія	м���л�г�,	яка	
��і�ж�ла	себе;	це	 і	��езія	майб�т���г�,	як�	м�	ще	�е	�із�ал�;	це	
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�а����	 іс��юч�й	жа�р	м�стецт��а,	 і	 це	—	літерат�р��й	 а��а�гар�;	
це	с��а��ілля	щ���	сл���а,	 і	це	—	�ай���ща	майстер�іст�	���л��і��я	
сл����м…	Насам�ере�,	 це	 естет�ч�а	 ��треба	 лю����	 �	 ��є��а��і	
�бразі��	і	�браз�т���рч�г�	м�стецт��а.	Іст�рія	з�р�����	��езі�	�ас�ра��-
�і	�е	є	іст�рією	р�з���тк�	як�г�с�	����г�	�����	ч�	р�з���тк�	як��с�	
�р�ст��	ф�рм�,	а	 іст�рією	без������г�	лю�с�к�г�	бажа��я	��є�-
�ат�	з�р���і	та	літерат�р�і	ім��л�с�,	����’язат�	�а�ба��я	ц�х	����х	
різ������і��	���	���е	естет�ч�е	ціле.	Наз��а	��езі�	—	з�р���а	—	с�ря-
м����є	 �аш�	 ���аг�	 �а	 з�сере�же��я	 з�р����г�	 с�р�й�яття	 ��езі�	
через	м����…»

Для	�кра��с�к�г�	літерат�р�з�а��ст��а	з�р���а	��езія	—	�а�і��за-
б�т�й,	майже	 �е��слі�же��й	жа�р,	 як�й	 зга��єт�ся	 ��ря��-г���	
ш����ше	 як	факт	 іст�рі�.	 Зр�з�міл�,	 ��сат�	 ��	 е��х�	 с�ціаліст�ч-
��г�	реалізм�	��езію,	��	якій	з�ач�а	���ага	�а�а��алася	ф�рмал��ій	
ст�р��і,	б�л�	�е	те	щ�	�ебажа��,	а	й	�с��л����.

А	 тра��ція	 з�р�����	 ��езі�	 ��	 �кра��с�кій	 літерат�рі	 ��х���т�	
ще	 ��і�	кі�ця	XVI	 ст.,	 к�л�	 І.	Фе��р���	 �	 «Б�к��арі»	 (1574)	 ��міс-
т���	алфа��іт��й	акр���ірш.	О��ак,	р�з�������ся	жа�р	л�ше	��	е��х�	
бар�к�,	 маюч�	 такі	 різ�������,	 як	 фіг�р��й	 ��ірш,	 �алі��р�м�	
(ч�та��я	злі��а	�а�ра���	і	�а���ак�)	та	і�.	Зга�айм�	к�рй�з�і	��ірші	
І��а�а	Вел�чк���с�к�г�.

Пе����м	��шт���х�м	�ля	р�з���тк�	з�р�����	��езі�	�а	 с�час��м�	
ета�і	 ��сл�ж���	 «����ахі�»	 ф�т�р�ста	М�халя	 Семе�ка	—	 ��ез�-
малярст���.	 Укра��с�к�й	 ��ет	 �раг����	 �а	 �аці��ал���м�	 ґр��ті	
��і��айт�	 так�	 ��ет�ч��	 ф�рм�,	 яка	 б	 �ай�����іше	 ��і�����і�ала	
зміст���і.	Б�рхл���іст�	 та	 е�ергія	 ре���люцій��г�	 час�	 ���магал�	
біл�ш	 ск���е�с���а���,	 �а�ч���	 ф�рм�,	 яка	 б	 м�гла	 заче��т�	 ��-
�атк���і	 �р�я���	 лю�с�к��	 ем�цій��сті.	Х�ч	 ��ез�малярс�кі	 т���р�	
М.	Семе�ка	��с�т�	і�е�л�гіз���а�і,	��і�з�ачают�ся	�лакат�істю,	�х	
зміст	�е	м�же	�е	�������ат�:

Змі�ем�	ма��	зем���	к�лі	
рік�	�ереста���м	
�р�ст�м�	лі�іям�	

�а	матер�ках	і	�кеа�ах	
�а��шем	�����й	зміст!	

��сіх	мере�іа�і��	
застеле	�еб�	
��марі��	
��м!

—	 Щ�	���	скажете	�р�	так�й	т��ір?
Отже,	 с�час�а	 �кра��с�ка	 з�р���а	 ��езія,	 яка	 ��ч��аєт�ся	

з	60-х	 р�кі��	 XX	 ст�ліття,	 �����кла	 �е	 �а	 ��р�ж���м�	 місці:	 це	
�р�����же��я,	х�ч	і	�ерер��а��х,	бар�к����х	та	ф�т�р�ст�ч��х	тра-
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��цій.	Сере�	с�час��х	��еті��,	як�м	�алежат�	�ерші	с�р�б�	з�р�-
����	��езі�,—	�кра��с�кі	м�тці	з	�іас��р�	—	Емма	А��іє��с�ка	(зга-
�айте	 ��	«Казк�	�р�	яя�»!),	З�����ій	Бережак,	Люб�м�р	Г�сейк�.	
Ос�,	 �а�р�кла�,	 З.	Бережа�	 (��ет	 з	 Амер�к�)	 �	 ��ірші	 «Па���к»	
��є���є	фіг�р�і	 та	кі�ет�ч�і	 з�р���і	 елеме�т�,	які	�е	 тіл�к�	 з�б-
раж�ют�	 �а���ка,	 а	 й	 ��каз�ют�	 й�г�	 р�х,	 щ�	 �акла�аєт�ся	 �а	
��ет���і	«к�ла	�а�р�же���	��мк�».	А	�с�	��ірш	«Н�ктюр�»	�	ф�рмі	
«ат�м��г�	гр�ба».

Так	�алі	�е	м�же	б�т�!	
КАТАСТРОФА	

�а�	
ц�м	
�же	

НІХТО	
НЕ	ПАНУЄ!

—	 Як��	��мк�	���	�р�	так�й	т��ір?
Найбіл�ш	 ��міт��м	 �ре�ста����к�м	 с�час���	 �кра��с�к��	

з�р�����	 ��езі�	 є	 М.	Мір�ш��че�к�.	 Перші	 т���р�	 й�г�	 �а��са�і	
�а	 ��чатк�	 70-х	 р�кі��	 �і�	 ���л����м	 фра�ц�з�к�г�	 ��ета	 Гій�ма	
А��лі�ера.	На�р�к���ат�	��лас�і	т���р�	��	т�й	час	б�л�	�ем�жл����,	
т�м�	 ��ет	 ���а��ся	 ��	 �ерекла�і��,	 �	 які	 ��і�	 ��кла��	 з�ач��	 частк�	
��лас��г�.

У	 �ершій	 �р�к���а�ій	 збірці	 «Ок�»	 (1��8��),	 к���	 ����ійшла	
і	з�р���а	 ��езія,	 М.	Мір�ш��че�к�	 ��міст���	 ���і	 ��аріаці�	 �а	
тем�	 Г.	А��лі�ера	 («Ф��та�»)	 і	 �імец�к�г�	 ��ета	 Рей�гар�та	
Д��ля	�р�	ябл�к�.	Саме	 т�т	 ��міще�і	�р�грам��й	філ�с�фс�к�й	
��ірш	 «Ок�»	 та	 «П�ртрет	 заб�т��».	 О��ак	 �айбіл�ше	 ��раже��я	
�а	 М.	Мір�ш��че�ка	 с�ра�����	 �кра��с�к�й	 ��ет	 е��х�	 бар�к�	
(XVII	 ст.)	 І��а�	 Вел�чк���с�к�й	 та	 й�г�	 к��га	 «Млек�»,	 з	 як��	
Мір�ш��че�к�	 ����іс	 і�ею	 �р�	 �аці��ал���	 �алі��р�м�т���р-
чіст�.	 В���к�е��я	 ��ірші��-�алі��р�мі��	 ��ет	 ����’яз�є	 з	 ��чат-
к����м	 ����ст�р���ім	 ���мір�м	 с��іт�,	 щ�	 с�р�ймає	 лю���а,	 і	 як	
�аслі��к	��	літерат�рі	—	����ст�р���є	�р�ч�та��я.	І	т�	�е	�р�ст�	
заба��а.	 На��са��я	 ��ірші��-�алі��р�мі��	 ���магає	 �еаб�як��	 май-
стер��сті,	 ���тр�мк�,	 ��і�ч�ття	 сл���а	як	�ласт�ч��г�	матеріал�.	
Оче������,	щ�	 такі	 ��ірші	 �е	 м�ж�т�	 �ере�ат�	 �������	 гам�	 лю�-
с�к�г�	 с��іт���і�ч�ття	 і	 ��с�т�	 �бмеже�і	 �	 с����х	 ���ражал���х	
м�жл����стях,	але	�ают�	��ел�чез��	��тіх�	��і�	��іл���г�	���л��і��я	
м����ю	 і	 ������ят�	 р�з�����тіст�	 та	 лекс�к�-грамат�ч�і	 м�жл�-
���сті	м����.

2. Виразне читання вірша М. Мірошниченка «Фенікс-птах із зе-
мель руських».
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3. обмін враженнями щодо прочитаного й побаченого, еврис-
тична бесіда.
—	 Як�ю	є	тема	��езі�,	��	�с�����а	��мка?
—	 Як	�	т���рі	��є���ют�ся	сл�х���і	та	з�р���і	�браз�?
—	 Які	��мк�	 і	��ч�ття	�����кл�	�	��ас	�р�	з�ай�мст��і	 із	ц�м	

т���р�м	з�р�����	��езі�?

4. Знайомство з поезією В. Женченка «Стогін».

5. обмін враженнями щодо прочитаного й побаченого, еврис-
тична бесіда.
—	 Щ�	��є���єт�ся	��	цій	��езі�?	(Сл���а,	малю��к,	ф�рма	р�з-

міще��я	�	���гля�і	рамк�	�ля	��ртрета.)
—	 Ч�м�	 ��езія	 так	 �аз���аєт�ся?	 (А��т�р	 ���ражає	 ��ч�ття	

жалю	 з	 �р������	 т�г�,	 щ�	 с�час��к�	 заб�л�	 �р�	 м���л�	 сла���	
�ра�і�і��	і	�е	б�рят�ся	за	���лю,	за	краще	ж�ття.)

—	 З��ер�іт�	���аг�,	щ�	��сі	сл���а	��ч��ают�ся	з	літер�	С;	м�ж�а	
��ч��ат�	ч�тат�	�ракт�ч��	з	к�ж���	част���	(шаблі);	р�зміще�-
�я	шабел�	�	���гля�і	рамк�-���ал�	ас�ціюєт�ся	зі	сл����м	слава	(так	
з�браж���ал�ся	 ��ртрет�	 ����ат��х	 лю�ей).	 Пр�	щ�	 це	 с��і�ч�т�?	
(Пр�	��с�т�	���с�кі	���ражал��і	м�жл����сті	з�р�����	��езі�.)

—	 Які	х���ж�і	зас�б�	��ж���ают�ся	�	т���рі?	(Е�ітет�,	метаф�р�.)
—	 Наз��іт�	і�ею	��езі�.	(Закл�к	��	�і�,	���лелюб��сті,	б�р�т�б�	

за	краще	ж�ття.)

6. Виразне читання поезії Миколи Сарми-Соколовського «дзвін 
гетьмана Мазепи».

7. обмін враженнями щодо почутого й побаченого, евристична 
бесіда.
—	 Хт�	так�й	І��а�	Мазе�а,	щ�	���	�р�	���г�	з�аєте?	Ч�м�	��сі	

��	�аш�м�	с�с�іл�ст��і	��	���г�	ста��лят�ся	так	�е����з�ач��?
—	 Ві�	 іме�і	 к�г�	 ��е�ет�ся	 м���л�г	 �	 ��езі�?	 (Вел�к�г�	 �з���-

��	��	П�лта��і,	як�й	б���	за	ра�я�с�к�х	часі��	ск���т�й	із	�з��і��ці	
й		те�ер	є	екс���ат�м	м�зея.)

—	 Пр�	щ�	 мріє	 �з��і�?	 (З��ер�іт�	 ���аг�	 �а	 рік	 �а��са��я	—	
1����6.)	 (За�з�����т�	 �а	 ���с�кій	 �з��і��ці	 с�ра���і	 ��іл����	 та	 сам�-
стій���	Укра��с�к��	�ержа���.)

8. Виразне читання паліндрому а. Мойсієнка «Хижих мечем ми-
рим».

9. обмін враженнями щодо паліндромів поета, евристична бесіда.
—	 Як�м,	 крім	 ����ст�р�����г�	 ч�та��я,	 є	 �с�бл����сті	 ��езі�	

А.	М�йсіє�ка?	(Різ�і	шр�фт�,	малю�к�	мечі��,	ф�рма	меча.)
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10. Читання інших паліндромів та інших творів а. Мойсієнка.

Жарт	—	с�м�	страж

� � �
«Ш�-ш�-ш…»	
Ос�	—	
ка	так…	ч�	��л�м	м�л���чка	так.

� � �
Меча	р�кі��	—	�б	��ік�а	ра�кі��,	б�	��ік	�рачем.	
Меча	р�кі��	—	�б	р�м�	м�р,	б�	��ік	�рачем.

� � �
Не���ачі	—	�б	��ітражі	жарті��,	б�	і	ча�	��е�	
Ві�а	�ер�	з�ре�а�і��.

11. обмін враженнями щодо прочитаного.

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
Сам�стій��	схарактер�з�йте	��ірш	К�стя	Ш�шка	з	Л�ц�ка.

МОВ	
МАЛЬОВАНЕ	

ЯЄЧКО	
МІСТО	БЕРЕСТЕЧКО	
ЧЕРВОНИЙ	КОЛІР	

ШАЛ	ЗВИТЯГ	
Й	ЧОРНІЄ	
СПАЛЕНЕ	
ЖИТТЯ

В�сл���іт�	 с���ю	 ��мк�	 �р�	 ��ірш	 «А��т���ртрет	 ��	 а��т�б�сі»	
Н.	Г��чара	 —	 чле�а	 с�час��г�	 літерат�р��г�	 �гр�����а��я	
«Л�г�са�»	(Л���і��).

АВТОПОРТРЕТ	
В	і	м��-	 В	
Т	ю	і	�зер-	 А	
О	кал�цем	�ріб-	 В	
П	��	тря-	 Т	
О	се	 О	
Р	і	р�с�	 Б	
Т	с����	р�з-	 У	
Р	г�б�л�	 С	
Е	л�це	 І	
Т 	 В 	 АВТОБУСІ
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VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Ме�е	��раз�л�…»
«Ме�і	з�ал�ся,	щ�	з�р���а	��езія…»
«В�я��ляєт�ся,	 щ�	 �кра��с�ка	 м���а	 ��	 к��тексті	 з�р�����	 ��-

езі�…»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	 р�з����і�ат�	 �р�	 с�час��	 ��із�ал���	 (з�р����)	 ��езію,	
а�аліз���ат�	 т���р�	 �ай��і��міш�х	 �ре�ста����кі��.	 С�р�б���ат�	 са-
м�стій��	ст���р�т�	��із�ал���й	��ірш.

Урок № 65

Тема. П�езі�	 с�час��г�	 �кра��с�к�г�	 ��с�ме���ка	
Вас�ля	Герас�м’юка.

Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	із	те��е�ціям�	с�час���	��е-
зі�,	����м�гт�	�с��і��м�т�	і�ей��-х���ж�і	�с�б-
л����сті	��ірші��	��ета;	���ск��алю��ат�	�а���чк�	
���раз��г�	 ч�та��я	 с�час��х	 лір�ч��х	 т���рі��,	
�х	 а�аліз�,	 ���сл���ле��я	 ��лас���	 ��мк�	 щ���	
�р�ч�та��г�;	 ���х������ат�	 естет�ч��й	 смак,	
��мі��я	 ��і�ч���ат�	 і	 бач�т�	 крас�	 х���ж���г�	
с��іт�;	ф�рм���ат�	ж�ттєст��ер�ж�юч�	��з�цію.

обладнання: ��ртрет	��с�ме���ка,	збірк�	й�г�	т���рі��.
Теорія літератури: лір�ч��й	��ірш,	лір�ч��й	гер�й,	х���ж�і	�бра-

з�,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

1. розповідь про сучасну візуальну (зорову) поезію, її кращих 
представників.

2. аналіз твору зорової поезії.
(Уч�і	а�аліз�ют�	ті	т���р�,	які	�м	�айбіл�ше	за�ам’ятал�ся.)

3. Презентація власних літературних спроб.
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II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
У	 ��ісім�есят�х	 р�ках	 XX	 ст�ліття	 з’я���л�ся	 ��к�лі��я	 ��-

еті��-«��ісім�есят��кі��»,	які	за��чатк���ал�	метаф�р�ч��	ст�л�����	
течію	��	�кра��с�кій	лір�ці.	В���	��і�к���л�	�екларат�����	��езію	
й	�р�г�л�с�л�	сам�стій�іст�	м�стецт��а	сл���а.	М�тці	м��ер�із���а-
л�	�браз�іст�,	заст�с���ал�	�скла��е��,	ас�ціат����іст�,	�м����іст�	
�бразі��,	які	сягают�	�ер��іс��х	���ят�	та	�я��ле��	�кра��ці��,	���б�-
�����юч�	��лас�е	���яття	ж�ття.	У	�х�іх	текстах	к�же�	х���ж�ій	
�браз,	«�браз-ат�м»	���р�є	е�ергією,	���б�хає	��ч�ттям�,	р�хаєт�-
ся	��	�е�чік���а��х	�а�рямах,	зіста��ляєт�ся	���е	з	����м,	�т���рю-
юч�	����і	см�сл�,	част�	��же	�ес���і��а�і	й	�ара��ксал��і.

І	 с��г���і	м�	��з�ай�м�м�ся	з	����м	 із	�ай��і��міш�х	��еті��	
ціє�	 ст�л������	 течі�,	 Ла�реат�м	 Держа�����	 �ремі�	 іме�і	 Тараса	
Ше��че�ка	�003	р�к�	Вас�лем	Герас�м’юк�м.

Iіі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
Вас�л�	Дм�тр����ч	Герас�м’юк	�ар�����ся	 ��	 1��56	р�ці	 ��	місті	

Карага��а	 (��	 Казахста�і)	 �	 г�ц�л�с�кій	 р����і,	 ре�рес���а�ій	
і	 �����езе�ій	 сю��	 ��	 кр���а��і	 40-��і	 р�к�	 �а	 «��іч�е	 ��селе��я».	
У	кі�ці	50-х	бат�кам	���ал�ся	����ер��т�ся	��	рі��е	сел�	Пр�к�ра���,	
�е	 й	 �р�йшл�	 ��т��ст���	 майб�т���г�	 ��ета.	 Ю�ак	 закі�ч���	
К�л�м�йс�к�	 сере��ю	 шк�л�,	 ��тім	 фак�л�тет	 ж�р�аліст�к�	
К����с�к�г�	 ��і��ерс�тет�.	 Працю��а��	 ре�акт�р�м	 ����а����цт��а	
«М�л���»,	 �а	 �кра��с�к�м�	 ра�і�,	 �р�б���а��	 себе	 як	 кі��сце�а-
р�ст.	В��а��	��ет�ч�і	збірк�	«Смерек�»,	«П�т�к�»,	«К�смац�к�й	
�зір»,	«Діт�	тре�ет�»,	«Осі��і	�с�	Кар�ат»,	«Сер�е��	 за	 стар�м	
ст�лем»,	«Б�ла	така	земля».

Лір�ка	 Герас�м’юка	 с��раєт�ся	 �а	 ����іч��	 ст�хію	 ф�л�кл�-
р�,	міфі��	Кар�ат,	 ��ір���а��	 і	 з���ча���	 г�ц�лі��,	 ��і�б�рає	�ер�����і,	
арха�ч�і	 �л�щ���	 лю�с�к�г�	 с��іт���і�ч�ття	 і	 с�час�і	 �р�блем�	
��х�����г�	б�ття	лю����.	Саме	через	метаф�р�ч�е	м�сле��я	��ет	
���б������є	 ��лас��	 карт���	 с��іт�.	 Лір�ч��й	 гер�й	 ��б�рає	 ��	се-
бе	 ж�ттє���й	 ��с��і�	 і	 р�з�мі��я	 ��бра	 г�ря����м,	 мешка�цем	
Кар�ат,	 характер�з�єт�ся	 ж�ттєст��ер�ж�юч�ю	 е�ергією,	 �р�-
страс��ю	��з�цією	�	б�р�т�бі	зі	зл�м.
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2. Виразне читання поезії В. Герасим’юка «Чоловічий танець».

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.

—	 Яка	карт��а	�я��ляєт�ся	��ам	�р�	ч�та��і	ціє�	��езі�?	(Міц�е	
ч�л���іче	 т���ар�ст���,	 �р�жба,	 ч�л���ік�,	щ�	 бер�т�	 �а	 с����	 �лечі	
�ай��ажче,	��і�����і�ал��іст�	за	��бр�б�т	і	м�р	�	с��іті.)

—	 Які	м�т����	є	�	т���рі?	 (Хр�ст�я�с�кі,	біблій�і	—	с��	лю�-
с�к�й	—	С��	Б�ж�й.)

—	 Як�м	р�змір�м	�а��са��й	��ірш?	(Це	біл�й	��ірш.)
—	 Наз��іт�	���раз��й	х���ж�ій	�р�й�м,	щ�	й�г�	���к�р�ст����є	

а��т�р.	(Рефре�	«х�ч	раз»,	як�й	�ерер�стає	��	«тіл�к�	раз».)
—	 Де	 ��	 цій	 ��езі�	 метаф�ра	 і	 яке	 ��	 з�аче��я?	 («Змішай	 із	

бл�ж�ім�	//	�іт	 і	кр���.	 //	С���	лю�с�к�й».	Це	м�ж�а	р�з�міт�	
як	з��ер�е��я	��	т�г�,	хт�	х�че	стат�	с�ра��ж�ім	ч�л���ік�м;	��бер�	
��	 себе	 ���ес�	 ��ік���іч��й	 ��с��і�	 �ре�кі��.	Оскіл�к�	метаф�р�	 бага-
т�з�ач�і,	т�	м�ж�а	це	р�з�міт�	й	��-і�ш�м�.)

5. Виразне читання поезії В. Герасим’юка «Перший сніг».

6. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

7. Евристична бесіда.

—	 Які	 �ес���і��а�і	 ��рі���я��я	 �ж���ає	 а��т�р?	 («Й�е	 �ер-
ш�й	 с�іг,	�ем���	�р�р�к,	 ��	 як�г�	х���ре	 серце».	Пр�р�к	—	а�гел,	
безтілес�а	�с�ба.)

—	 Як�й	�ез���ч��й	е�ітет	�ж���аєт�ся	�	т���рі?	(Н�га	різ�бле-
�а	=	с�іг,	с�іж��к�	різ�бле�і.)

—	 Щ�	�з�ачає	«х�л��	р������й»?	(М�жл����,	�ре�кі��;	�х	��ік�-
���й	��с��і�,	м��ріст�,	��і�	як�х	«серцю	легше».)

—	 Як�ю	є	метаф�ра	�	��ірші?	(Р�зг�р��т�ю;	с�іг	—	�ерс��іфі-
к���а��й,	�ага��є	ж����	іст�т�.)

—	 Як	р�з�міт�	 �ста��і	 ���а	ря�к�	 т���р�?	 (Лір�ч��м�	 гер�є��і	
з�а��ал�ся,	щ�	с�іг	 і�е	за	й�г�	бажа��ям,	��і�����і�ає	й�г�	�астр�-
ям	та	��і�ч�ттям,	і	таке	��ч�ття	тіш�т�	й�г�;	��і�	�іб�	��т�ркаєт�-
ся	��	��іч��сті,	��і�кр���ає	сам�г�	себе	��	с�бі.)

8. Виразне читання вірша В. Герасим’юка «Жива ватра».

9. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

10. Самостійний асоціативний аналіз вірша. коментарі вчителя.

(Уч�тел�	з��ертає	���аг�	�а	�аці��ал���й	к�л�р�т	т���р�.)
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V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.
В�з�ачте,	які	 з	�а��е�е��х	т��ер�же��	�і�х��ят�	�ля	характе-
р�ст�к�	��езі�	В.	Герас�м’юка.

—	 С����і��	��ші	�	��іршах	с�час��г�	��ета;
—	 ��є��а��я	гл�б����г�	 іст�р�ч��г�	баче��я	с��іт�	з	��і�ч�т-

тям	с�час���	�р�с�т��сті	��	���м�;
—	 філ�с�фс�кі	 р�з��м�	 кріз�	 �р�зм�	 х���ж����	 �еталі	 �р�	

������ці��е	б�ття	лю����,	��	��х����е	�а�����е��я;
—	 м��ер�істс�кі	ш�ка��я	�ля	сам��т��ер�же��я	�	с��іті	��езі�;
—	 р�зг�бле�іст�,	 �езах�ще�іст�	 ��ші	 �ере�	 гл�б�к�м�	 �р�-

т�річчям�	с��іт�;
—	 ф�рмаліст�ч�і	���ра���	�ля	���бра��х,	естеті��.
(Перші	тр�.)

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«На	м�ю	��мк�,	��езія	В.	Герас�м’юка…»
«Ме�е	��раз�л�	(ме�і	за�ам’ятал�ся)…»
«П�езія	�ля	с�час���	лю����	—	це…»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	р�з����і�ат�	�р�	��с�ме���ка,	�с�бл����сті	й�г�	т���рі��,	
а�аліз���ат�	��езі�,	���сл���лю��ат�	��лас�і	��мк�	�р�	��х.

Урок № 66

Тема. І��а�	Л��а.	Пр�тчі	«Мат�»,	«У	�е��і��м�	��т�».
Мета: �з�ай�м�т�	�ч�і��	із	ж�ттям	та	т���рчістю	��с�-

ме���ка-�атрі�та;	����м�гт�	�с��і��м�т�	зміст,	
�с�бл����сті	та	з�аче��я	й�г�	�р�тч;	р�з�����ат�	
�а���чк�	 а�аліз�	 �р�тч,	 ����іле��я	 �с������х	
і�ей,	 �р���е�е��я	 а�ал�гій	 із	 ��лас��м	 ж�ттє-
���м	��с��і��м;	���х������ат�	��т�мізм,	стійкіст�,	
�раг�е��я	 ��	 сам��із�а��я	 та	 сам�����ск��а-
ле��я.

обладнання: ��ртрет	 ��с�ме���ка,	 ����а��я	 й�г�	 т���рі��,	
ілюстраці�	��	��х.

Теорія літератури: �р�тча,	�с�����а	і�ея,	х���ж�ій	�браз,	х���ж�і	
зас�б�.
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Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

1. розповідь про ідейно-художні шукання поетів-«вісімдесятни-
ків», В. Герасим’юка.

2. робота над характеристикою вірша.
(Уч�і	���раз��	ч�тают�	����	із	��ірші��	В.	Герас�м’юка,	харак-

тер�з�ют�	й�г�	�а	�с����і	��лас��х	ас�ціацій	та	��і�ч�тті��.)

II. МоТивація навчальної діяльносТі школярів

 Слово вчителя.
М�	 ��же	 г����р�л�	 �р�	 �р�тчі	—	к�р�ткі	 �����і�а��я,	 які	міс-

тят�	 ����ча��я	 ��	 алег�р�ч�ій	 ф�рмі.	 Пр�тчі	 б�л�	 ����ляр��м�	
ще	за	часі��	ст���ре��я	Біблі�,	��	�а���ій	�кра��с�кій	літерат�рі.	Цей	
жа�р	 ��с�ме���к�	 ���к�р�ст������ал�	 й	�	XX	ст�літті	 (зга�ай-
те	 �р�тч�	 Емм�	 А��іє��с�к��	 «Казка	 �р�	 яя�»,	 ����іст�-�р�тч�	
Б.	Харч�ка	«Пла�ет��к»	та	і�ші).

Ч�м	же	�р���аблює	цей	жа�р	с�час��х	��с�ме���кі��?	На�е���е,	
с���єю	багат�з�ач�істю,	�е�а��’язл����ю	м�раллю,	гл�б�к�м	філ�-
с�фс�к�м	зміст�м,	м��рістю	 і,	м�жл����,	 т�м,	щ�	�р�тчі	 за��ж��	
�р�тама��а	якас�	зага�ка.

Ці	зага�к�	м�	й	б��ем�	�амагат�ся	��і�га�ат�	�а	с��г���іш��-
�м�	�р�ці.

Iіі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».

іV. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Слово вчителя.
Ім’я	І��а�а	Л���	�ам	з�ай�ме	з	�’ят�г�	клас�,	к�л�	м�	�����чал�	

казк�	«Бл�з�ята».	Вже	��	�ій	б�л�	��ста��ле�і	��та��я	�р�	��лю	
лю����,	 ��	 м�рал���й	ж�ттє���й	 ���бір,	 �р�	 те,	щ�	 таке	 лю�с�ке	
щастя.

Й�г�	 ж�ттє��а	 бі�графія	—	 як	 с�алах.	 П�с�ме���к-б�рец�	
��тр�м���а��ся	�р��ц���	«�ракт�ч��г�	 і�еалізм�»	 і	 ��са��	�р�тчі	
«�ля	т�х,	хт�	сам	керм�є	��лас��м	ж�ттям».

І��а�	 Л��а	 �ар�����ся	 ��	 м.	 Керчі	 1865	р�к�,	 �а��ча��ся	 і	Хар-
кі��с�к�м�	 ��і��ерс�теті	 �а	 ме��ч��м�	 фак�л�теті.	 Після	 зас��-
��а��я	�а	м�г�лі	Тараса	Ше��че�ка	 ��	Ка�е��і	 18��1	р�к�	«Братст��а	
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тарасі��ці��»	 зі	 с����м�	 ������мцям�	 ��тра����	 ��	 Харкі��с�к��	
��’яз��ці	за	статтею	«Отт�рже��е	Мал�р�сс��	�т	Вел�к�й	Р�сс��».	
З��іл�����ш�с�	 через	 13	місяці��,	 зм�ше��й	 б���	 за��ерш���ат�	 �а-
��ча��я	 ��	 Каза�с�к�м�	 ��і��ерс�теті;	 зг���м,	 бл�з�к�	 1��00	р�к�,	
�сел���ся	 ��	 О�есі	 й	 �рацю��а��	 лікарем.	 Там	 �ар�����ся	 й�г�	 с��	
Юрій	—	майб�т�ій	 ��і��м�й	 �кра��с�к�й	 ��с�ме���к	 та	 гр�ма�-
с�к�й	�іяч.

У	1��18	р�ці	��ес�ка	гр�ма�а	�брала	І��а�а	Л���	к�місар�м	міс-
та,	а	зг���м	—	��	�ря��	Укра��с�к��	Нар�����	Рес��блік�,	�	Д�-
рект�рію.	 Сім’я	 ����хала	 ��	 ст�л�ці	 Укра���	—	 К�є��а.	 Т�т	 І��а�	
Л��а	�рацює	�а	��са�і	мі�істра	релігій,	��ір�с����і�а��,	юст�ці�	та	
�х�р���	з��р���’я.	Х�ч	�іял��іст�	Д�рект�рі�	б�ла	к�р�тк�час��ю,	
І��а�	Л��а	��ст�г	зібрат�	�ерш�й	а��т�кефал���й	С�б�р,	і	саме	т��і	
�кра��с�ка	а��т�кефал��а	церк��а	�тр�мала	сам�стій�іст�.

Після	 р�з�а��	 УНР	 І.	Л��і	 ����ел�ся	 емігр���ат�.	 Раз�м	 із	
р�����ю	 ��і�	 �сел���ся	 �	 В����ках,	 ��бл�з�	 Л������а,	 �рацю��а��	
лікарем.

30	р�кі��	 Л��а	 ��са��	 казк�,	 леге���,	 �р�тчі,	 ����істі,	 газет�і	
статті.	П�мер	м�тец�	�	1���3	р�ці,	��х���а��й	�і�	Л�������м.	Тіл�к�	
за	�аш�х	часі��	�кра��с�кі	ч�тачі	�тр�мал�	зм�г�	��з�ай�м�т�ся	
з	т���рчістю	ц��г�	сам�б�т���г�	м�тця.

2. Виразне читання притчі і. Липи «Мати».

3. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

4. Евристична бесіда.
—	 Р�с�	 як�г�	 літерат�р��г�	 ст�лю,	 �а	 ��аш	 ��гля�,	 �р�та-

ма��і	ц��м�	т���р���і?	(Р�ма�т�зм�:	�ез���чай�і	�бста�����,	с�л��і	
характер�.)

—	 Щ�	�а�ає	�����і�і	���амізм�?	(Діал�г,	к��флікт.)
—	 Як	���	ста���теся	��	��ч��к�	матері	та	й�г�	м�т���і��?

5. інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
—	 Яка	г�л����а	��мка	�р�тчі?

О р і є � т � �� � і 	 �� і � � � �� і � і

—	 Бат�к�	 �������і	 г�т���ат�	 �ітей	 ��	 ����ла��я	 ж�ттє���х	
тр����щі��;

—	 ж�ття	—	 ��стій�а	 б�р�т�ба,	 лю���а	 ��	 ���м�	—	 б�рец�,	
шлях	ціє�	б�р�т�б�	—	�е�ере�бач���а��й	і	�е��і��м�й;

—	 �айс�л��іша	і	�ай��і��а�іша	люб���	—	матер��с�ка.

6. Виразне читання притчі і. Липи «у невідому путь».

7. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.
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8. Евристична бесіда.

—	 Пр�	щ�	цей	т��ір?	(Пр�	мрію,	шлях�	��	��сяг�е��я.)
—	 Ч�	 �з�ачає	 кі�ці��ка	 �р�тчі,	щ�	 ���с�кі	 мрі�	 �ез�ійс�е��і,	

�е	��арт�	й	�р�б���ат�	�х	з�ійс��т�?	Ч�м�	���	так	��маєте?	(Маб�т�,	
�і.	Д�	мрі�	за��ж��	треба	�раг��т�,	і	карт��а,	як�	чере�аха	��ба-
ч�ла	 зг�р�,	 �а�е���е	щ�	 ��арта	 т�х	 з�с�л�	 і	 страж�а��,	 які	 ����а	
�ереж�ла.)

—	 Як�м	є	алег�р�ч�е	з�аче��я	�аз���	�р�тчі?	(Ж�ття	—	�е��і-
��м�й	і	�ез��і�а��й,	але	�рекрас��й	шлях.)

V. закріплення знань, УМінь Та навичок

 Завдання учням.

П�є��айте	х���ж�і	зас�б�	з	�х	���з�аче��ям.

зат�ш�ій,	ш�р�к�ю,	с�л��к�ю с����ім�

�рл�	ш�р�к�кр�лі,	місяц�	яс��й ��рі���я��я

��бр�сер��а	—	ж�рст�к�й
з	темря��і	��	с��ітла

е�ітет�

с��іла,	як	кам’я�а і���ерсія

�іж�а,	ч�ла,	ласка��а а�т�теза

VI. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».

Пр�����жіт�	рече��я:

«На	ме�е	�айбіл�ше	��раже��я	с�ра���ла	�р�тча…»
«Цей	�р�к	�р�м�с���	ме�е	зам�сл�т�ся	�а�…»
«Ме�і	з�ал�ся,	щ�	жа�р	�р�тчі….»

VII. доМашнє завдання

Вміт�	р�з����і�ат�	�р�	��с�ме���ка,	 з�ат�	 зміст	й�г�	�р�тч,	
�міт�	 �х	а�аліз���ат�,	�р������т�	�аралелі	 із	 с�час�істю;	�і�г�т�-
��ат�ся	��	�р�к�	«Літерат�ра	рі���г�	краю».

Уроки № 67–68

Тема. Літерат�ра	рі���г�	краю�.

�	 Ур�к�	�р�����ят�ся	за	і�����і��ал���м	�ла��м	�ч�теля	��і�����і���	��	місце���х	
матеріалі��.
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 доМашнє завдання

Пі�г�т���ат�ся	��	темат�ч���	к��тр�л����	р�б�т�.

Урок № 69

Тема. Тематична контрольна робота.	 «Т���р�	 лі-
терат�р�	 XX	 ст�ліття	 та	 літерат�р�	 рі���г�	
краю»�.

Мета: акт�аліз���ат�	 й	 �загал���т�	 �����че��й	 мате-
ріал,	 ���я���т�	 рі��е��	 з�а��,	 �мі��	 та	 �а���ч�к	
з	мет�ю	 �х	к�рекці�;	р�з�����ат�	�ам’ят�,	�браз-
�е	 та	 л�гіч�е	м�сле��я,	 ��мі��я	 �ріє�т���ат�ся	
�	с�час��м�	літерат�р��м�	�р�цесі,	���сл���лю-
��ат�	 ��лас�і	 ��мк�	 з	 �р������	 �р�ч�та��г�	 та	
��р�ше��х	 �р�блем;	 ���х������ат�	 кращі	 лю�-
с�кі	як�сті,	ж�ттє���й	��т�мізм,	�раг�е��я	��	
��бра	й	с�ра��е�л����сті.

обладнання: тест���і	за���а��я	�	����х	��аріа�тах.
Теорія літератури: ст�л����і	 течі�,	 літерат�р�і	 �а�рям�,	 �р�г��-

��ц�к�й	р�ма�,	�р�тча,	��із�ал��а	(з�р���а)	��-
езія,	х���ж�ій	�браз,	х���ж�і	зас�б�.

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� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Вірші-�алі��р�м�	��са��:

А	 В.	Же�че�к�;
Б	 А.	М�йсіє�к�;
В	 В.	Герас�м’юк;
Г	 І.	Л��а.

�	 Уч�тел�	так�ж	м�же	���к�р�ст������ат�	����а��я:	В.	В.	Паращ�ч.	Укра��с�ка	
літерат�ра.	��	клас	(�ля	�кра��с�к�х	шкіл):	К�м�лекс��й	з�ш�т	�ля	к��тр�лю	
з�а��.—	Х.:	В��-���	«Ра��к»,	�00��.
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�.	 З	 як�г�	 ��ірш�	 ці	 сл���а	—	крок, гори, пророк, серце, нога, 
холод, поклик:
А	 «Перш�й	с�іг»	В.	Герас�м’юка;
Б	 «Ч�л���іч�й	та�ец�»	В.	Герас�м’юка;
В	 «Ж���а	��атра»	В.	Герас�м’юка;
Г	 «А��т���ртрет	��	а��т�б�сі»	Н.	Г��чара.

3.	 Наз��іт�	а��т�ра,	щ�	��са��	т���р�	«�ля	т�х,	хт�	 сам	керм�є	
��лас��м	ж�ттям»?

4.	 Д���шіт�	рече��я.
	 Пре�ста����кам�	с�час���	��із�ал����	(з�р�����)	��езі�	є…

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 Схарактер�з�йте	�браз	гер�я	р�ма��	 І.	Багря��г�	«Т�гр�-

л����»	Гр�г�рія	М��г�гріш��г�.
�.	 К�р�тк�	�а��шіт�	�р�	�любле��й	т��ір	з	літерат�р�	рі���-

г�	краю.

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	ціка��а,	грам�т�а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	4	бал�.)
В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 На��шіт�	 т��ір-р�з��м	 «С�л��а	 �кра��с�ка	 лю���а»	 (за	

р�ма��м	І.	Багря��г�	«Т�гр�л����»	та	і�ш�м�	т���рам�	�к-
ра��с�к��	літерат�р�	й	��лас��м�	с��стереже��ям�).

Б	 В�сл���іт�	с����	с��же��я	�р�	�р�тчі	І.	Л���	та	�х�ій	з��’яз�к	
із	�р�блемам�	с�час��сті.

Варіант II

П� ч а т к � �� � й 	 т а 	 с е р е � � і й 	 р і �� � і

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	1	бал.)
1.	 Вірш-малю��к	—	це:

А	 «Ст�гі�»	В.	Же�че�ка;
Б	 «У	�е��і��м�	��т�»	І.	Л���;
В	 «Перш�й	с�іг»	В.	Герас�м’юка;
Г	 «Мат�»	І.	Л���.

�.	 З	 як�г�	 ��ірш�	 ці	 сл���а	—	 аркан, коло, побратими, піт, 
кров, хрест, раз:
А	 «Ж���а	��атра»	В.	Герас�м’юка;
Б	 «Перш�й	с�іг»	В.	Герас�м’юка;
В		 «Ч�л���іч�й	та�ец�»	В.	Герас�м’юка;
Г	 «У	�е��і��м�	��т�»	І.	Л���.

3.	 У	 т���рах	 як�г�	 ��с�ме���ка	 �р�стеж�єт�ся	 така	 �с�����а	
��мка:	ж�ття	—	це	��стій�а	б�р�т�ба,	лю���а	—	б�рец�,	
шлях	ціє�	б�р�т�б�	—	�е�ере�бач���а��й	і	�е��і��м�й?
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4.	 Д���шіт�	рече��я.
	 П��ере���кам�	с�час���	��із�ал����	(з�р�����)	��езі�	є…

Д � с т а т � і й 	 р і �� е � �

(К�ж�а	�ра���л��а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	�	�	бал�.)
1.	 Схарактер�з�йте	 �браз	 май�ра	Ме�����а	 з	 р�ма��	 І.	Баг-

ря��г�	«Т�гр�л����».
�.	 На��шіт�	�р�	�любле��г�	гер�я	літерат�р�	рі���г�	краю.

В � с � к � й 	 р і �� е � �

(Зміст����а,	ціка��а,	грам�т�а	��і�����і��	�ці�юєт�ся	��	4	бал�.)
В�к��айте	���е	із	за���а��.
А	 На��шіт�	 т��ір-мі�іатюр�	 «Р�ма�	 І.	Багря��г�	 “Т�гр�л�-

���”	—	�краса	с��іт�����	�р�г����ц�к��	літерат�р�».
Б	 Пр�����жіт�	 іст�рію	 Наталк�	 й	 Гр�г�рія	М��г�гріш��г�,	

����’яза��ш�	 ��	 з	 бі�графією	 сам�г�	 а��т�ра	 (за	 р�ма��м	
І.	Багря��г�	«Т�гр�л����»).

Урок № 70

Тема. П���т�ре��я	 та	 �загал��е��я	 �����че��г�.	 Пі�-
с�м�к	р�б�т�	за	рік.

Мета: акт�аліз���ат�	й	�загал���т�	�����че�е,	��с�л�-
т�	 і�терес	 ��	 �кра��с�к��	 х���ж����	 літерат�-
р�;	 р�з�����ат�	 �а���чк�	 с�стемат�заці�	 �����че-
��г�,	 ���сл���ле��я	 ��лас��х	 ��м�к	 із	 �р������	
�р�ч�та��г�;	 ��мі��я	 ����ілят�	 х���ж�і	 зас�б�	
та	 ���з�ачат�	 �х	 ф��кцію	 �	 т���рі;	 ���х������ат�	
кращі	 лю�с�кі	 як�сті,	 люб���	 ��	 літерат�р�,	
естет�ч��й	смак.

обладнання: «��ртрет�а	галерея»	��с�ме���кі��,	т���р�	як�х	
�����чал�ся	�р�тяг�м	р�к�,	к��жк���а	���ста��ка,	
�ч�і��с�кі	ілюстраці�	��	т���рі��.

Теорія літератури: р���	 й	 жа�р�,	 літерат�р�і	 �а�рям�,	 ст�л����і	
течі�,	х���ж�і	�браз�,	с�м���л�,	сюжет,	к�м��-
з�ція,	к��флікт,	х���ж�і	зас�б�.

Хід уроку

I. акТУалізація опорних знань Учнів

 аналіз виконання тематичної контрольної роботи та роботи 
учнів протягом року.
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Уч�тел�	���з�ачає	�ерем�жці��	�	��мі�аціях:
—	 �айакт����іш�й	�че��;
—	 �айс�млі��ійш�й	�че��;
—	 �айр�з�м�іш�й	�че��;
—	 �айкращ�й	�екламат�р;
—	 �айем�цій�іш�й	�че��	і	���.

іі. оголошення ТеМи й МеТи УрокУ

 «Хвилинка мудрості».
В�з�аче��я	кращ�х	��ч�т�х	�р�тяг�м	�а��чал���г�	р�к�	м��-

р�х	���сл���лю��а��	(які	за�ам’ятал�ся),	к�ме�тарі��	��	��х.

III. сприйняТТя й засвоєння УчняМи навчального Ма-
ТеріалУ

1. Заповнення анкети.
1)	 Ж�ттє���й	 і	 т���рч�й	шлях	 як�г�	 ��с�ме���ка	 �айбіл�ше	

��раз���	��ас?
�)	 Як�й	т��ір	���кл�ка��	зах��ле��я?
3)	 Як�й	т��ір	з�а��ся	�е	��же	ціка���м?
4)	 Яка	��езія	за�ам’яталася?
5)	 Як�	ф�рм�	р�б�т�	���	����ажаєте	�айбіл�ш	���ал�ю?
6)	 Як�й	�р�к	б���	�айціка��іш�м?
7)	 Якб�	я	б���	(б�ла)	�ч�телем,	т�…
8)	 Якб�	я	б���	(б�ла)	�кла�ачем	�р�грам�,	т�…

2. Завдання учням.
Накресліт�	 схем�	 (аб�	 ���р�і	к��с�ект�)	 з	 те�рі�	 літерат�р�:	
«Літерат�р�і	 �а�рям�,	 �х	 �ре�ста����к�»,	 «Ст�л����і	 течі�»,	
«Жа�р�	 літерат�р�»,	 «Х���ж�і	 зас�б�»,	 «Сюжет	 і	 к�м��з�-
ція»	та	і�.

іV. підбиТТя підсУМків УрокУ

 інтерактивна вправа «Мікрофон».
Пр�����жіт�	рече��я:

«Я	��бажа��	б�	(��бажала	б)…»
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Тема Дата Обладнання Теорія літератури


Вступ


1 Роль і місце літератури в житті нації «Портретна галерея» письменників, 
книжкова виставка, карта України, 
аудіо- та відеозаписи, словники літера-
турних термінів


Аналіз художнього твору, 
контекст, естетика


Усна народна творчість


2 Родинно-побутові пісні Збірки фольклорних творів, аудіо- та 
відеозаписи пісень, опорні схеми та пла-
кати


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


3 Родинно-побутові пісні, їхні особливості Збірки народних пісень, аудіо-, відеоза-
писи, ілюстрації до теми


Народна пісня, її різно-
види, пафос, символіка, 
мотиви, художні образи, 
художні засоби


4 Українське весілля — один із провідних жан-
рів родинно-обрядової творчості


Ілюстрації до теми (репродукції кар-
тин, зразки весільного одягу, фотогра-
фії), аудіозаписи


Весільні пісні та їхні різно-
види, символіка


5 Українські народні балади Збірки народних балад, ілюстрації до 
них


Балада, її різновиди


Давня українська література


6 Українська середньовічна література XI–
XV ст. (Огляд)


Ілюстративні матеріали до теми, зразки 
давньої писемності, давніх книг


Писемні пам’ятки, пере-
клади й оригінальна літе-
ратура, літописи, церковна 
література


7 Біблія. Легенди про створення світу, про пер-
ших людей та інші


Біблія у різних виданнях, ілюстрації до 
неї


Легенда, художні засоби


8 Біблійні притчі. Десять заповідей Різні видання Біблії, ілюстрації до 
притч (репродукції картин Рембрандта, 
Сальвадора Роза, Шевченка та ін.), слов-
ник літературознавчих термінів


Притча


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


Різні видання літописів, ілюстрації до 
них, фото-, відеоматеріали про Києво-
Печерську лавру, словник літературо-
знавчих термінів


Літописи


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


Видання патерика, ілюстрації до нього Патерик, житіє, вставне 
оповідання
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11 Українська література ренесансу і бароко. 
І. Вишенський


Факсимільні видання перших друкова-
них книг чи їх фото, фото-, відеоматеріа-
ли про Острозьку, Києво-Могилянську 
академію, словник літературознавчих 
термінів


Ренесанс, бароко


12 Історично-мемуарна проза. Козацькі літописи. 
«Історія русів»


Різні видання козацьких літописів, від-
повідні розділи історії України, ілюстра-
ції до них


Літопис, анонім


13 Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна 
народна творчість, Давня українська літерату-
ра. Проза»


Тестові завдання у двох варіантах Аналіз художнього твору, 
контекст, естетика, народ-
на пісня, балада, притча, 
літопис, ренесанс, бароко, 
орнаменталізм, монумен-
талізм


14 Поезія давньої української літератури. Іван 
Величковський. Фігурні (курйозні вірші)


Видання курйозних віршів різних авто-
рів (Гійом Аполлінер), видання творів 
І. Величковського (у збірках), аудіозапи-
си пісні «Їхав козак за Дунай»


Фігурний (курйозний) 
вірш, художні засоби


15 Драматургія в давній українській літературі Портрет Ф. Прокоповича, збірники дав-
ніх драм, ілюстративні матеріали про 
Києво-Могилянську академію, вертеп; 
елементи костюмів для інсценівки


Шкільна драма, вертеп


16 Життя і творчість, морально-етичні ідеали фі-
лософа, просвітителя й поета Г. С. Сковороди


Портрет письменника, ілюстративні ма-
теріали до його біографії, різні видання 
творів митця


Афоризми


17 Вірші та байки Г. С. Сковороди Портрет письменника, виставка його 
творів та книг про нього, ілюстрації до 
життя і творчості, аудіозаписи, елемен-
ти костюмів та декорацій для інсценівки


Ліричний вірш, байка, ху-
дожні засоби, тема, ідея


18 Байки, притчі та філософські трактати 
Г. С. Сковороди


Портрет письменника, ілюстрації до 
його життя і творчості, книжкова 
виставка


Байка, притча, філософ-
ський трактат, афоризм


Нова українська література


19 Нова українська література. (Огляд.) Виставка книжок письменників нової 
української літератури, ілюстрації до 
характеристики доби


Художні напрями, класи-
цизм, романтизм, реалізм, 
сентименталізм


20 І. П. Котляревський. Життя і творчість. По-
ема «Енеїда»


Портрет письменника, ілюстрації до 
його життєвого і творчого шляху, книж-
кова виставка різних видань творів


Поема, травестія, бурлеск, 
пародія


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


Портрет письменника, ілюстрації до 
поеми «Енеїда», книжкова виставка різ-
них видань твору


Бурлескно-травестійна по-
ема, пародія, алюзія, сила-
бо-тонічне віршування


22 І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читан-
ня напам’ять


Таблиці, планшети з теорією виразного 
читання, портрет письменника, ілюстра-
ції до твору, аудіозаписи


Виразне читання, темп, 
інтонація, пауза, логічний 
наголос, жести, міміка


23 І. П. Котляревський. Соціально-побутова дра-
ма «Наталка Полтавка» — перший твір нової 
української драматургії


Портрет письменника, різні видання 
п’єси, ілюстрації до неї, аудіозаписи пі-
сень із п’єси


Драматичний твір, види 
драматичних творів, ху-
дожні образи, художні 
засоби


24 І. П. Котляревський. П’єса «Наталка Полтав-
ка». Торжество народної етики. Наталка як 
уособлення кращих рис української жінки


Портрет письменника, ілюстрації до тво-
ру, книжкова виставка, аудіозаписи


Мова автора і мова героїв, 
драматичний твір, його 
види, художній образ, ху-
дожні засоби


25 Тематична контрольна робота. «І. Величков-
ський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. 
І. П. Котляревський»


Тестові завдання у двох варіантах Фігурний (курйозний) 
вірш, шкільна драма, вер-
теп, афоризм, травестія, 
пародія, бурлеск, алюзія, 
силабо-тонічне віршування


26 Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Життєвий і твор-
чий шлях


Портрет письменника, виставка його 
творів, ілюстративні матеріали до теми


Літературний напрям, 
течія, сентименталізм, 
реалізм


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


Портрет письменника, різні видання 
твору, ілюстрації до нового, відеома-
теріали


Літературний напрям, 
течія, реалізм


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


Портрет письменника, різні видання 
повісті, ілюстрації до неї


Повість, реалізм, фантас-
тика, сатира, іронія


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


Портрет письменника, різні видання 
твору, ілюстрації до твору, відеома-
теріали, словники літературознавчих 
термінів


Комічне, сатира, іронія, 
художній образ, художні 
засоби


30 Література українського романтизму. Поети-
романтики П. Гулак-Артемовський, Є. Гребін-
ка


Портрети письменників-романтиків, 
збірки їхніх творів, ілюстрації до них, 
українські пейзажі (фото-, відеоматеріа-
ли, твори живопису)


Романтизм, романс


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


Портрети письменників, збірки творів, 
ілюстрації до них, краєвиди України, 
аудіо-, відеозаписи з голосами природи 
(співом солов’я)


Романтизм, ліричний 
вірш, романс, ліричний 
герой


Продовження таблиці
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32 Поети українського романтизму. Виразне чи-
тання віршів напам’ять


Портрети поетів-романтиків, збірки 
творів, ілюстрації до них, аудіозаписи


Виразне читання, темп, 
інтонація, пауза, логічний 
наголос, жести, міміка, лі-
ричний вірш, романс


33 М. В. Гоголь «Вечір проти Івана Купала» Портрет письменника, збірка його 
творів, ілюстрації до оповідання


Оповідання, романтична 
умовність, метафора


34 М. В. Гоголь. «Вечір проти Івана Купала» Портрет письменника, збірки творів, 
ілюстрації до них, відеоматеріали (фраг-
менти екранізації творів української 
тематики)


Оповідання, фольклорна 
основа, художній образ, 
художні засоби


35 Тематична контрольна робота. Творчість 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, поетів-романти-
ків, М. В. Гоголя


Тестові завдання у двох варіантах Літературний напрям, 
течія, сентименталізм, ре-
алізм, романтизм, романс


36 Т. Г. Шевченко — геніальний поет, мисли-
тель, пророк національного відродження  
в Україні


Портрет письменника, ілюстративні ма-
теріали до життєвого і творчого шляху, 
фрагменти кінофільмів, аудіо- та відео-
записи, книжкова виставка


Автобіографічні мотиви, 
ліричні та ліро-епічні тво-
ри


37 Т. Г. Шевченко. Рання творчість. Перші пое-
тичні твори баладного та елегійного жанрів


Портрет письменника періоду ранньої 
творчості, збірки поезій Т. Г. Шевченка, 
ілюстрації до них


Елегія, лірика, ліро-епічні 
жанри, балада, художні 
образи, художні засоби


38 Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки» Портрет письменника, різні видання по-
еми, ілюстрації до твору


Поема, сюжет, його еле-
менти, композиція, худож-
ні образи, художні засоби, 
історична основа


39 Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки» Портрет письменника, різні видання 
поеми, ілюстрації до неї, фрагменти 
кінофільмів (І. Кавалерідзе «Злива», 
«Коліївщина», «Прометей» та ін.), 
аудіозаписи музики за мотивами твору 
(«Гопак», «На Дніпрі» М. Мусоргсько-
го, «Од села до села» О. Сєрова, «Свято 
в Чигирині», «Гомоніла Україна», 
«У гаю, гаю вітру немає», «Ой Дніпре» 
М. Лисенка) та ін.


Поема, романтизм, реа-
лізм, композиція, сюжет, 
художні образи


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


Портрет письменника відповідних років, 
різні видання поеми, ілюстрації до неї, 
краєвиди Кавказу, аудіо-, відеозаписи


Поема, проблематика, 
іронія, інвектива


41 Т. Г. Шевченко. Містерія «Великий льох». 
Вірші «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Су-
ботові»


Портрет письменника, збірки його 
творів, ілюстрації до них, краєвиди міст і 
сіл Чигирина, Суботова, Батурина та ін.


Поема, містерія, символи, 
художні образи, художні 
засоби


Продовження таблиці
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42 Т. Г. Шевченко. Поема «Сон» Портрет письменника, різні видання 
поеми, ілюстрації до неї, фрагменти кі-
нофільму «Сон» (сценарій Д. Павличка 
і В. Денисенка), аудіозаписи


Алегорія, гротеск, поетика 
контрасту, умовність


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


Портрет письменника, видання твору, 
ілюстрації до нього


Поема, алегорія, гротеск, 
поетика контрасту, умов-
ність


44 Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і жи-
вим…»


Портрет письменника, збірки його 
творів, ілюстрації до послання, аудіоза-
писи


Послання, композиція, 
провідна думка, афоризми


45 Т. Г. Шевченко. Виразне читання віршів напа-
м’ять


Портрет письменника, збірки його 
творів, планшети-таблиці з теорії вираз-
ного читання, аудіозаписи


Виразне читання, темп, 
інтонація, пауза, логічний 
наголос, міміка, жести


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


Портрет письменника, репродукції кар-
тин Шевченка на відповідну тематику; 
ілюстрації до поем


Поема, ліричний відступ, 
художнє узагальнення


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


Тестові завдання у двох варіантах Елегія, лірика, ліро-епіка, 
містерія, алегорія, гро-
теск, контраст, умовність


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


Портрет письменника, жіночі портрети 
його роботи, аудіозаписи


Ліричний вірш, поема, 
провідні думки, художні 
образи, художні засоби, 
біблеїзми


49 Вершинні зразки Шевченкової лірики періоду 
арешту, заслання та після повернення


Портрети письменника відповідного пе-
ріоду, репродукції картин Т. Шевченка, 
ілюстрації до його творів відомих худож-
ників


Ліричний герой, психо-
логізм, автобіографічні 
мотиви, жанр ліричної 
медитації


50 Тарас Шевченко і Біблія Портрет письменника, збірки його 
творів, ілюстрації до них, Біблія, аудіо-
записи псалмів


Псалом, гімн, переспів, 
оригінал, біблійні мотиви


51 Світова велич українського поета Тараса Шев-
ченка. Презентація проекту «Вінок слави Коб-
зареві»


Ілюстровані матеріали до життєвого 
й творчого шляху письменника, еле-
менти костюмів і декорацій, стіннівки, 
відеогазети, відеопрезентації, аудіозапи-
си, репродукції з картин Шевченка


Епос, лірика, драма, ліро-
епічні жанри, художні об-
рази, символи, афоризми


52 П. Куліш — видатний письменник, перший 
український професійний літературний кри-
тик, перекладач


Портрет письменника, збірки його 
творів, ілюстровані матеріали до теми


Роди й жанри літератури, 
літературна критика


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


Портрет письменника, збірки його 
творів, ілюстрації до них


Лірика, ліричний герой, 
художній образ, художні 
засоби


54 П. Куліш. «Чорна рада» — перший україно-
мовний історичний роман


Портрет письменника, різні видання ро-
ману, ілюстрації до нього


Роман, роман-хроніка, іс-
торичний роман


55 П. Куліш. Роман «Чорна рада». Показ про-
тистояння сил державотворення й руйнівни-
цтва


Портрет письменника, різні видання ро-
ману, ілюстрації до нього


Роман, історичний роман, 
сюжет, композиція, їхні 
елементи


56 П. Куліш. Роман «Чорна рада». Образи та ідеї 
твору


Портрет письменника, різні видання 
роману, ілюстрації до нього, портрети 
історичних осіб, змальованих у творі


Образи, символи, історич-
ний колорит, конфлікт, 
ідея


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


Портрет письменниці, збірки її творів 
(різні видання), ілюстративні матеріали 
до життєвого та творчого шляху, худож-
ні книги про письменницю


Жанри літератури, літера-
турні напрями, романтизм


58 Марко Вовчок. Оповідання «Максим Гримач» Портрет письменниці, різні видання тво-
ру; романтичні пейзажі Дніпра


Романтичний характер 
у творі, оповідання, ком-
позиція, сюжет, елементи 
сюжету, художні образи, 
художні засоби, пейзаж


59 Тематична контрольна робота. «Творчість 
Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка»


Тестові завдання у двох варіантах Ліричний герой, психоло-
гізм, медитація, псалом, 
гімн, історичний роман, 
романтичний характер 
у творі


З літератури XX ст


60 Вступ. Література XX ст.— мистецтво оновле-
них традицій і сміливого новаторства


Портретна галерея письменників XX ст., 
виставка їхніх творів


Тематика, стилі, жанри, 
літературні течії, напря-
ми, традиції, новаторство


61 Українська еміграційна література XX ст. 
І. Багряний «Тигролови»


Портрети письменників діаспори XX ст., 
портрет І. Багряного, різні видання його 
твору, ілюстрації до нього; краєвиди Да-
лекого Сходу, матеріали про далекосхід-
ну українську діаспору


Пригодницький роман, 
провідні ідеї, мотиви, ху-
дожні образи та художні 
засоби


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


Портрет письменника, різні видання ро-
ману, ілюстрації до нього


Пригодницький роман, сю-
жет, композиція, художні 
образи, символи, художні 
засоби


Продовження таблиці
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63 І. Багряний. «Тигролови». Головний герой ро-
ману — сильний тип української людини


Портрет письменника, видання твору 
«Тигролови», ілюстрації до нього


Пригодницький роман, 
проблематика, художні 
 образи та художні засоби


64 Сучасна візуальна (зорова) поезія Тексти зорової поезії різних авторів Візуальна (зорова) поезія, 
зміст, форма, тема, ідея, 
образи, художні засоби


65 Поезії сучасного українського письменника 
Василя Герасим’юка


Портрет письменника, збірки його 
творів


Ліричний вірш, ліричний 
герой, художні образи, ху-
дожні засоби


66 Іван Липа. Притчі «Мати», «У невідому путь» Портрет письменника, видання його 
творів, ілюстрації до них


Притча, основна ідея, 
художній образ, художні 
засоби


67–68 Література рідного краю


69 Тематична контрольна робота. «Твори лі-
тератури XX століття та літератури рідного 
краю»


Тестові завдання у двох варіантах Стильові течії, літературні 
напрями, пригодницький 
роман, притча, візуальна 
(зорова) поезія, художній 
образ, художні засоби


70 Повторення та узагальнення вивченого. Підсу-
мок роботи за рік


«Портретна галерея» письменників, 
твори яких вивчалися протягом року, 
книжкова виставка, учнівські ілюстра-
ції до творів


Роди й жанри, літературні 
напрями, стильові течії, 
художні образи, символи, 
сюжет, композиція, конф-
лікт, художні засоби







Література


1.	Українська	література	�–1�	класи:	Програма	для	загальноосвітніх	нав-
чальних	закладів	з	українською	мовою	навчання	/	За	редакцією	Р.	Мов-
чан.—	К.:	Перун.	Ірпінь,	�00�.


�. Анісова В., Середа Є.	Літопис	 життя	 і	 творчості	 Т.	Г.	Шевченка.—	 К.:	
Дніпро,	1���.


�.	Давня	українська	література:	Хрестоматія	/	Упорядник	М.	Сулима.—	К.:	
Рад.	школа,	1��1.


�. Дмитренко Г., Дмитренко Ю.	Біблійні	мотиви	і	пророцтво	майбутнього	
у	творчості	Тараса	Шевченка	//	Дивослово.—	�00�.—	№	1.—	С.	��–��.


�. Ільєнко І.	Григорій	Квітка-Основ’яненко.—	К.:	Молодь,	1���.
�. Ковальчук О.	«Ми	є.	Були.	І	будем	ми!»	(Вивчення	роману	Івана	Багря-
ного	«Тигролови»)	//	Дивослово.—	1���.—	№	�.—	С.	��–�1.


�. Корницька Г. Г., Морозова Л. Г.	І.	Котляревський	 «Енеїда»,	 «Наталка	
Полтавка».—	Харків:	Ранок,	1���.


�. Куліш П.	Твори	в	двох	томах.—	К.:	Дніпро,	1���.
�. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник	 літературознавчих	 термінів.—	 К.:	
Рад.	школа,	1��1.


10. Мовчан Р. Українська	література:	Хрестоматія	нововведених	творів	(час-
тина	третя.	�–11кл).—	К.:	Генеза,	�00�.


11. Неділько Г. Я. Тарас	Шевченко.	 Життя	 і	 творчість.—	 К.:	 Рад.	 школа,	
1���.


1�. Паращич В. В.	Українська	література.	�	клас:	Комплексний	зошит	для	
контролю	знань	 (для	шкіл	 з	 українською	мовою	навчання).—	Харків:	
Видавництво	«Ранок»,	�00�.


1�. Пастух С. М., Ободовська В. І.	Проблема	державності	України	в	романі	
«Чорна	 Рада»	 П.	Куліша	 //	 Вивчаємо	 українську	 мову	 та	 літерату-
ру.—	�00�.—	№	��	(1��).—	С.	11–1�.


1�. Питиримова Н. В.	Давня	українська	література:	орнаментальний	стиль.	
Методичні	матеріали	для	вивчення	теми	в	�	кл.	//	Вивчаємо	українську	
мову	та	літературу.—	�00�.—	№	1�–�1	(1��–1��).


1�. Приходько П. Г.	Поема	Т.	Г.	Шевченка	 «Сон».—	К.:	 Вид-во	АНУ	РСР,	
1���.


1�. Сковорода Григорій.	Вибрані	твори	в	українських	перекладах	/	Упорядник	
Л.	Ушкалов.—	Харків:	Ранок-Веста,	�00�.


1�. Слабошпицький М.	З	голосу	нашої	Кліо.—	К.:	Довіра,	1���.
1� Сліпушко О.	Нариси	з	історії	української	літератури	доби	Київської	Русі	//	


Українська	мова	та	література.—	�00�.—	№	�1—��	(���—���).
1�. Сорока М.	Зорова	поезія	в	сучасній	українській	літературі	//	Слово	і	час,	


1���.	№	�–�.—	С.	�1–��.
�0. Ткачук М.	Марко	Вовчок	і	творчий	портрет	//	Вивчаємо	українську	мову	


та	літературу.—	�00�.—	№	��–��	(1�0–1�1).—	С.	�–11.
�1. Ткачук М. П.	Романтична	 картина	 світу	 в	 українських	 повістях	 Ми-


коли	 Гоголя	 //	 Вивчаємо	 українську	 мову	 та	 літературу.—	 �00�.—	
№	1�	(1�1).—	С.	��–��.


��. Шевченко Т.	Кобзар.—	К.:	Дніпро,	1���.


1� 1


Видавництво «Ранок» дозволяє вчителям використовувати цей календарний 
план у навчальному процесі й не розглядає це як порушення авторських прав.


Розповсюджується разом із посібником «Українська література. 9 клас» 
(серія «Майстер-клас») як безкоштовний додаток.


©	ТОВ	Видавництво		«Ранок»,	�00�


УЗГОДЖЕНО
Директор


М.	П.	__________________
Підпис


КАЛЕНДАРНий	ПЛАН	
з	української	літератури


на	�0	___	/	�0____	навчальний	рік


для	�	________________	класів


учителя	_____________________________________________
(прізвище,	ім’я,	по	батькові)


Для	шкіл	з	українською	мовою	навчання





