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П Е Р Е Д М О В А

Посібник «Зарубіжна література. 6 клас. Книжка для вчителя» є складовою частиною на-
вчально-методичного комплекту, до якого входять також підручник Є. Волощук із зарубіжної 
літератури для 6-го класу (Київ: «Генеза», 2019 р.) та посібник «Зарубіжна література. 6 клас. 
Зошит для контрольних і самостійних робіт» Є. Волощук, О. Слободянюк (Київ: «Генеза», 
2019 р.).

Це видання містить плани-конспекти уроків за всіма програмовими темами у визначеній про-
грамою послідовності, доповнені плани-конспекти уроків розвитку мовлення, виразного читан-
ня, позакласного читання, а також рекомендації щодо використання окремих видів робіт. По-
сібник укладено відповідно до структури оновленої програми із зарубіжної літератури (2012 р., 
зі змінами 2015–2017 рр.) та підручника Є. Волощук із зарубіжної літератури для 6-го класу.

В основу уроків, поданих у «Книжці для вчителя», покладено авторську науково-методичну 
концепцію вказаного підручника Є. Волощук, що спирається на базові документи шкільного 
курсу «Зарубіжна література»: Державний стандарт, Літературну концепцію та чинну навчаль-
ну програму. У планах-конспектах уроків послідовно реалізовано визначені в цій концепції 
стратегічні напрями літературної освіти шестикласників, а саме:

• формування в учня стійкої мотивації до читання творів світової літератури та парадигми їх 
рецепції як мистецьких взірців і культурних явищ, кодованих естетичними, етичними, емоцій-
ними, соціальними, психологічними та іншими цінностями, що мають бути інтегровані в духов-
ний світ школяра;

• забезпечення всебічного розвитку особистості учня, з огляду на його індивідуально-пси-
хологічний склад, життєвий досвід, моральні принципи, гуманістичну систему цінностей, есте-
тичний смак, критичне мислення, аналітичні і творчі здібності, національну самосвідомість і 
культурну ідентичність, здатність орієнтуватися в полікультурному світі за доби глобалізації, 
комунікаційну практику, потребу в читанні якісної художньої літератури та постійному кон-
такті з творами різних видів мистецтв;

• формування ключових компетентностей, до яких, згідно з Державним стандартом, нале-
жать уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, інформаційно-
комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна компетентності; літературної 
компетентності, яка має на меті розвиток читацької культури учня, що означає знання худож-
ніх творів, розуміння їхньої специфіки як мистецьких явищ, уміння й навички сприймати, 
аналізувати, інтерпретувати й оцінювати художні твори в літературних і культурних контек-
стах; а також формування комунікативної компетентності, спрямованої на розвиток умінь і на-
вичок володіння українською та іноземними мовами, різними видами мовленнєвої діяльності, 
основами усного й писемного мовлення, культури діалогічних висловлювань та участі в дис-
кусіях;

• застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, що, окрім власне читацької практи-
ки, передбачає особисте розв’язання учнями етичних і естетичних завдань, що проектують ху-
дожні твори, проспективне використання набутих антропологічних знань у безпосередній по-
всякденній поведінці й моделюванні життєвих ситуацій, виявлення естетичного ставлення до 
світу в різних сферах діяльності й реалізацію здобутих предметних навичок і вмінь у між-
предметному полі навчального процесу.

Визначальною сполучною ланкою цих напрямів є особистісно орієнтований підхід, який на-
дає кожному з них широкий спектр можливостей для індивідуальної адаптації до потреб кон-
кретного учня, з одного боку, і трансформує їх в інструменти формування особистості, її емо-
ційної та інтелектуальної сфер, її системи цінностей, світоглядних уявлень, активної життє-
творчої позиції – з іншого.
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Пропонований комплект планів-конспектів уроків спрямовано на розв’язання окреслених у 
зазначеній науково-методичній концепції завдань викладання курсу «Зарубіжна література» в 
6-му класі:

• формування засобами літературної освіти творчого читача, наділеного духовною потребою 
та стійкою мотивацією до читання творів світової літератури різних епох, здатного сприймати 
літературний твір у мистецьких координатах, декодувати його національні та загальнолюдські 
культурні коди, акумулювати його ціннісно-смисловий потенціал і перетворювати цей потенці-
ал на власний життєвий та естетичний досвід;

• створення сприятливих умов для розвитку творчої особистості на основі творчої читацької 
діяльності; зазначений розвиток включає розширення духовно-культурних обріїв особистості, її 
естетичної та мовленнєвої культури, розгортання її аналітичних та творчих здібностей, форму-
вання в неї настанов на активне здобуття нових знань та літературну самоосвіту, використання 
здобутого читацького досвіду для всебічного саморозвитку; 

• формування гуманістичного світогляду, що передбачає глибоке засвоєння учнем закарбова-
них у художній літературі фундаментальних цінностей культури, зокрема й загальнолюдських 
моральних принципів, виховання у школяра почуття поваги до різних національних культур-
них традицій, толерантного ставлення до «іншого», активної громадянської позиції та ключо-
вих світоглядних настанов, що визначають відповідну до гуманістичних стандартів соціальну 
поведінку особистості;

• виховання національної свідомості та формування національної ідентичності за рахунок 
систематичної розробки українознавчого компонента (з акцентом на розмаїтті взаємозв’язків 
української та зарубіжних літератур, специфіці тематизації українського світу у творах зару-
біжних авторів, здобутках української перекладацької школи), використання найкращих укра-
їнських перекладів творів зарубіжних письменників, вияскравлення багатства української мови 
і літератури на тлі світової культури; плекання патріотичних почуттів та прагнення до збере-
ження рідної мови, національних традицій і цінностей за умов глобалізаційних процесів;

• розвиток логічного, критичного та творчого мислення учня на основі його аналітичної ро-
боти з художніми творами, обговорення окреслених у них проблемних ситуацій, моральних, 
суспільних та психологічних конфліктів, розв’язання прогностичних завдань, участі в літе-
ратурних дискусіях та інших видах навчальної діяльності, які сприяють формуванню навичок 
та вмінь чітко формулювати свою думку, аргументовано й логічно її обґрунтовувати, полемізу-
вати з іншими поглядами.

Згідно з науково-методичною концепцією літературний текст (поняття вживається в широко-
му сенсі щодо всіх художніх творів, включно з фольклорними) функціонує в посібнику в таких 
модусах:

• як самодостатній витвір мистецтва слова, котрий засобами словесної образності продукує 
власний художній світ;

• як культурне явище, пов’язане з іншими видами мистецтва й позначене карбом своєї доби 
та національної традиції;

• як артефакт світової культури, що перебуває в динамічній взаємодії з її надбаннями;
• як елемент, інтегрований в український культурний простір;
• як зріз певних емоційно-психологічних станів, котрі розкривають глибини душевного жит-

тя людини;
• як скарбниця гуманістичних цінностей та засадничих уявлень про духовне буття особистості;
• як модель певної життєвої ситуації, що є актуальною для накопичення соціокультурного та 

життєвого досвіду;
• як проблемно-пізнавальне поле, котре вимагає глибокого осмислення, установлення при-

чинно-наслідкових та логічних зв’язків і пошуку шляхів розв’язання проблеми;
• як тематичне поле для дискусії;
• як джерело естетичного задоволення.
Така поліфункціональність уможливлює максимально ефективну й багатоаспектну реаліза-

цію дидактичного, виховного та розвивального потенціалу літературного тексту в комплекті 
планів-конспектів уроків зарубіжної літератури для 6-го класу.
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Система планів-конспектів уроків ґрунтується на таких засадничих структурних елементах, 
виокремлених у навчально-методичній концепції Є. Волощук:

• загальна характеристика певних літературних явищ (визначальним є баланс принципів на-
уковості й доступності);

• біографічні відомості про письменника (важливою є настанова на зацікавлення учнів і при-
щеплення їм «загальнокультурного мінімуму», а також на формування їхніх уявлень про інди-
відуальний мистецький «профіль» письменника);

• літературний текст (або уривок літературного тексту), що функціонує на правах самостій-
ного дидактичного матеріалу або ілюстративного фрагмента, на якому проводиться певний 
«практикум», тобто практичне відпрацювання учнями нових знань і вмінь;

• різноспрямовані блоки запитань і завдань;
• словник літературознавчих термінів, у якому зібрано дефініції понять, поданих у програм-

них темах.
До вказаних структурних складників додано наявні в підручнику підструктурні елементи, 

що в планах-конспектах уроків посилюють реалізацію визначених Державним стандартом і на-
вчальною програмою емоційно-ціннісної, літературознавчої, культурологічної та компаративної 
ліній. До таких елементів, зокрема, належать:

• авторитетне висловлювання літературного критика про окремий художній твір або твор-
чість письменника загалом (емоційно-ціннісна, літературознавча лінії);

• поетикально-герменевтичний зріз художнього твору, що дозволяє вияскравити його худож-
ню своєрідність і мистецьку майстерність (літературознавча лінія);

• пояснення змісту літературознавчих і культурологічних термінів (літературознавча й куль-
туро логічна лінії);

• історико-літературний, компаративний, культурологічний, історичний коментарі до літера-
турних явищ, що вивчаються (літературознавча, компаративна, культурологічна лінії);

• українознавчий компонент (компаративна лінія);
• висвітлення зв’язків між літературними творами, що вивчаються, і творами інших видів 

мистецтва (культурологічна лінія).
Крім традиційних уроків, присвячених вивченню історико-літературних явищ, письменниць-

ких біографій, обговоренню художніх текстів, узагальненню знань програмних тем або розділів, 
до системи уроків увійшли уроки виразного й позакласного читання, а також уроки розвитку 
мовлення. З огляду на вікові та психологічні особливості учнів-шестикласників значне місце 
в планах-конспектах уроків посідають ігрові форми, дослідницькі елементи та методи, спрямо-
вані на розвиток комунікативно-мовленнєвої культури.

Комплекси запитань і завдань до творів, передбачених програмою для текстуального вивчен-
ня, враховують основні етапи роботи учня з текстом: активізацію читацького «горизонту споді-
вань» – первинне сприйняття твору – осмислення змістовно-естетичних домінант тексту, погли-
блене його розуміння та оцінку. Одним з пріоритетних напрямів системи запитань і завдань 
є підготовка шестикласників до самостійної читацької діяльності.

У межах монографічних тем посібник послідовно орієнтовано на цікаву презентацію письмен-
ників як неординарних особистостей, громадян і митців, освічених людей своєї доби і творців 
духовно-культурних цінностей.

Обов’язковим компонентом планів-конспектів уроків є систематична робота над теоретико-
літературними поняттями, унаслідок якої учні опановують теоретичні знання, необхідні вміння 
та навички роботи з текстом. Однак це – лише один аспект уроків літератури. Інший полягає 
в тому, що художній твір звертається до емоцій і розвиває їх, відкриваючи потаємні дверцята 
в дитячі душі. З огляду на це вчитель має уважно стежити за реакцією школярів під час читан-
ня, роботи над художнім твором, у процесі первинного сприйняття твору та аналізу текстів, щоб 
діти усвідомлювали життєву цінність і багатогранність літератури.

Не менш важливим складником методичного апарату є система роботи над розвитком твор-
чих здібностей – необхідним чинником формування читача та особистості.

Система планів-конспектів уроків передбачає опрацювання літературного твору як самодос-
татнього естетичного явища і водночас як надмистецького продукту, інтегрованого в поле між-
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літературних зв’язків, культурних впливів, взаємозв’язків різних видів мистецтва й соціально-
історичних чинників. Спеціальні рубрики, а також запитання й завдання, спрямовані на роботу 
учнів з творами живопису, кіно, музики, анімації та на порівняння різних мистецьких інтер-
претацій літературного твору, допоможуть розкрити зв’язок вербального образу з візу альним.

Займатися розвитком мовлення посібник пропонує не лише на спеціальних уроках, але й під 
час обговорення художніх текстів, зокрема працюючи над збагаченням словникового запасу 
учня, над його рухом від розуміння значення слова у творі до вміння сформулювати власну 
думку, висловити своє враження від прочитаного загалом.

Представлені в посібнику плани-конспекти уроків не обмежують творчої ініціативи вчителя. 
Адже, залежно від рівня підготовленості учнівської аудиторії та власних уподобань, педагог 
може обирати саме ті елементи, які вважає доцільними, і вільно комбінувати їх із власними 
методичними прийомами й формами роботи над програмовим матеріалом. Посібник має на меті 
як мінімум надати вчителеві імпульс до самостійного творчого пошуку і як максимум – повніс-
тю забезпечити його планами-конспектами уроків на весь навчальний рік.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Продовження таблиці

№ 
уроку

Тема Дата Для
приміток

І семестр
ВСТУП

1 Література як вид мистецтва. Художній образ. 

МІФИ НАРОДІВ СВІТУ

2 Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів. Відоб-
раження єдності людини і природи в міфах народів світу. 
Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних на-
родів. Індійські міфи. 

3 Єгипетські міфи. Міф про Ра та Апопа. Міф про Тефнут. 
4 Грецькі міфи. Міф про Прометея. 
5 Міфи про Геракла. 
6 Міфи «Нарцис», «Пігмаліон». 
7 Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір на основі особистих 

вражень «Мій улюблений міфологічний герой». 
8 Контрольна робота № 1. Міфи народів світу. 

МУДРІСТЬ БАЙКИ

9 Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, худож-
ні особли вості, повчальний зміст. Езоп. Поєднання кон-
кретного і загального в байках Езопа. Утілення людських 
якостей в алегоричних образах. Мораль байок Езопа. 

10 Іван Андрійович Крилов (1769–1844). «Вовк і Ягня». Мо-
ральні проблеми в байках І. Крилова. Яскравість алегорич-
них образів.

11 Урок виразного читання. Виразне читання байок І. Кри-
лова. 

ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА

12 Урок позакласного читання. Данієль Дефо «Життя і не-
звичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо». 

13 Роберт Льюїс Стівенсон (1850–1894). «Острів скарбів». 
14 Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів». Система образів (пірат 

Сілвер і його поплічники). 
15 Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів». Система образів (товари-

ші Джима Гокінса). 
16 Урок виразного читання. Виразне читання прозового твору 

(«Острів скарбів», розділ ХХVIII «У ворожому таборі»). 
17 Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів». Образ Джима Гокінса. 
18 Урок позакласного читання. Жуль Верн «Діти капітана 

Гранта». 

19 Контрольна робота № 2. Мудрість байки. Пригоди і фан-
тастика (Р. Л. Стівенсон). 
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Продовження таблиці

№ 
уроку

Тема Дата Для
приміток

20 Чарлз Діккенс (1812–1870). «Різдвяна пісня в прозі, або 
Різдвяне оповідання з привидами». Гуманістичний зміст 
і висока людяність творів Ч. Діккенса. 

21 Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі…». Подорож Скруджа 
різдвяної ночі в часі та просторі як можливість осягнути 
своє життя. Причини деградації особистості Скруджа.

22 Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі…». Традиції Різдва 
в родинах Кретчита і Фреда. 

23 Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі…». Духовне переродже-
ння Скруджа як наслідок осмислення власного життя. 
Щасливий фінал як особливість різдвяного оповідання. 

24 Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум «Що 
в житті людини найцінніше?» (на матеріалі повісті Ч. Дік-
кен са «Різдвяна пісня в прозі…»). 

25 Микола Васильович Гоголь (1809–1852). Гоголь і Україна. 

26 М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». Сюжет і композиція по-
вісті. 

27 М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». Роль фантастики в по вісті. 
Елементи фольклору (традиційні образи: відьма, чорт, мі-
сяць та інші; різдвяні символи; елементи казки). 

28 М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». Реальне й фантастичне в 
повісті. Подорож Вакули до Петербурга. 

29 М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». Система образів повісті. 
Тема кохання. 

30 М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». Засоби створення коміч-
ного в повісті. Образи чорта й Солохи. 

31 Компаративний аналіз повістей «Ніч перед Різдвом» М. Го-
голя та «Різдвяна пісня в прозі…» Ч. Діккенса. 

32 Контрольна робота № 3. Пригоди і фантастика (Ч. Дік-
кенс. М. Гоголь). 

33–35 Резервні уроки. 

ІІ семестр
ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ

36 Антон Павлович Чехов (1860–1904): життєвий та творчий 
шлях.  

37 А. Чехов «Хамелеон». Викриття у творі підлабузництва, 
самоприниження, чиношанування, запопадливості й мало-
душності. Антитеза як художній засіб і композиційний 
прийом.

38 А. Чехов «Товстий і тонкий». Викриття у творі підла буз ни-
цтва, самоприниження, чиношанування, запо падли вості. 

39 Урок позакласного читання. О. Генрі «Вождь червоно шкі-
рих». 
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Продовження таблиці

№ 
уроку

Тема Дата Для
приміток

40 Джек Лондон (1876–1916). «Жага до життя». Сильний 
людський характер в екстремальній ситуації. Особливості 
сюжету та ідеї оповідання. 

41 Джек Лондон «Жага до життя». Сильний людський харак-
тер в екстремальній ситуації. Важкі випробування головно-
го героя.

42 Джек Лондон «Жага до життя». Довкілля у зв’язку з голов-
ним героєм твору. Людина і тварина в екстремальних ста-
нах.

43 Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум «Чи має 
значення золото в боротьбі за виживання» (за оповіданням 
Джека Лондона «Жага до життя»).

44 Володимир Галактіонович Короленко (1853–1921). «Сліпий 
музикант». Актуальність проблематики твору в контексті 
сучасної культури: пошук свого місця в сучасному світі. 

45 В. Короленко «Сліпий музикант». Петро Попельський: 
шляхи пізнання світу. Образ Максима Яценка. 

46 Урок виразного читання. Мелодекламація уривка з повісті 
В. Короленка «Сліпий музикант». 

47 В. Короленко «Сліпий музикант». Петро Попельський: по-
шук власного місця у світі. Петро та Евеліна. 

48 В. Короленко «Сліпий музикант». Духовне прозріння Пет-
ра Попельського. Тема мистецтва в повісті. 

49 Контрольна робота № 4. Людські стосунки. 

ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ

50 Мацуо Басьо (1644–1694). Хайку. Відображення японських 
уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми й широ-
та художнього змісту хайку. Зображення станів природи 
в ліриці Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст. 

51 Роберт Бернс (1759–1796). «Моє серце в верховині». Ідея 
любові до батьківщини у вірші. Антитеза «рідний край – 
чужина». Елементи фольклору (традиційні образи, по стій-
ні епітети, повтори тощо). 

52 Генрі Водсворт Лонґфелло (1807–1882). «Пісня про Гайа-
вату». Міфи північноамериканських індіанців та їх утілен-
ня в поемі. Елементи фольклору у творі. Образ Гайавати. 
Ідеї миру, національного єднання, служіння народові. 

53 Джанні Родарі (1920–1980). «Листівки з видами міст». 
Світосприйняття ліричного героя вірша. Туристичні листів-
ки як символ широти світу і прагнення до його відкриття. 

54 Урок виразного читання. Поетичне бачення світу.

55 Контрольна робота № 5. Поетичне бачення світу. 
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Продовження таблиці

№ 
уроку

Тема Дата Для
приміток

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО В ЛІТЕРАТУРІ

56 Рей Дуґлас Бредбері (1920–2012). «Усмішка». Тривога че-
рез руйнування духовних цінностей. 

57 Р. Д. Бредбері «Усмішка». Образ Тома, його динаміка. 
Значення образу Джоконди для розкриття основної ідеї 
твору. 

58 Роберт Шеклі (1928–2005). «Запах думки». Утвердження 
сили людської думки в оповіданні. Гуманістичний зміст 
твору – віра в перемогу людського розуму.

59 Р. Шеклі «Запах думки». Духовне й фізичне випробування 
Кліві. Роздуми автора про майбутнє людини й людства. 

60 Урок розвитку зв’язного мовлення. Контрольний твір.  

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА.
ЗРОСТАННЯ І ВЗАЄМИНИ ЗІ СВІТОМ

61 Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907–2002). Основні відо-
мості про життя і творчість письменниці, популярність її 
творів у різних країнах. «Міо, мій Міо». 

62 А. Ліндґрен «Міо, мій Міо». Основні події у творі. Пере-
мога добра над злом.  

 

63 А. Ліндґрен «Міо, мій Міо». Образи головних героїв. 

64 Урок позакласного читання. Крістіне Нестлінґер «Начхати 
нам на огіркового короля!». 

65 Контрольна робота № 6. Образ майбутнього в літературі. 
Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом. 

ПІДСУМКИ

66, 67 Підсумки. Узагальнення та систематизація навчального 
матеріалу. 

68–70 Резервні уроки. 
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Дата 

Клас 

І СЕМЕСТР
Урок 1

Т е м а. Література як вид мистецтва. 
Художній образ

Мета: актуалізувати знання, отримані в 5-му класі, визначити рівень 
готовності учнів до вивчення зарубіжної літератури в 6-му класі; розкрити 
значення мистецтва (зокрема художньої літератури) для становлення 
особистості, життя людства; виявити ознаки різних видів мистецтва, роз-
крити своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її харак терні 
ознаки; дати визначення поняття «художній образ», його різно видів – 
«традиційний образ», «вічний образ»; виявити специфіку зображення 
одного й того самого образу в літературі та інших видах мисте цтва; 
ознайомити учнів з підручником «Зарубіжна література. 6 клас» (автор 
Є. Волощук), його структурою, принципом роботи з навчальним матері а-
лом і художніми творами, системою умовних позначень;

розвивати навички зв’язного мовлення, спілкування, аналізу й систе-
матизації навчального матеріалу, уміння висловлювати власну думку 
й обґрунтовувати її;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники; портрети письменників, твори яких вивча-
лися в 5-му класі, аудіо- та відеозаписи уривків із творів П. Чайковського 
(«Лебедине озеро»), К. Сен-Санса (фрагмент «Лебідь» із зоологічної 
фантазії «Карнавал тварин»), романс «Весняні води» С. Рахманінова; ре-
продукції картин М. Вру беля («Царівна-Лебідь»), І. Левітана («Рання вес-
на. Останній сніг»), А. Куїнджі («Рання весна»), О. Саврасова («Весня-
ний день»), фото скульптури лебедя (на могилі Л. Собінова) В. Мухіної, 
текст «Казки про царя Салтана…» О. Пушкіна.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Часто один могутній художній 
образ укладає в нашу душу біль-
ше, ніж здобуте багатьма роками 
життя.

В. Гаршин

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Дидактична гра «Літературний аукціон».

Опис гри

На «торги» виставлено п’ять найвищих балів. «Купити» їх може кожний з учнів (ці бали 
будуть їхніми першими оцін ками в новому навчальному році). Перед початком «аукціону» слід 
зібрати «кошти» – «умовні грошові одиниці». За кожен бал треба «заплатити» відповідно до 
категорії: 1. Літе ра туро знавчі терміни. 2. Імена письменників. 3. Імена літературних 
персонажів. 4. Назви творів світової літератури. 5. Вимоги до виразного читання.

Учні записують у зошиті п’ять максимально повних пере ліків (усі категорії на матеріалі, 
вивченому в молодших та 5-му класах) і через визначений учителем час підраховують кількість 
набраних «умовних грошових одиниць». На початку «торгів» учитель установлює «початкову 

Урок 1
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ціну» (наприклад, чотири одиниці) і запитує, хто може запропонувати більше. Учасники 
називають свою суму, тобто цифру, записану в зошиті. Той, хто має найбільший перелік без 
помилок і пов то рів, стає переможцем. Читання переліку супроводжується коментарями автора. 
Інші учні можуть доповнювати перелік.
2. Зоровий диктант «Чи запам’ятали ви письменників?».
 Назвіть письменників, зображених на портретах (портрети Й. В. Ґете, Г. Гейне, О. Пушкіна, 

М. Цвєтаєвої, Г. К. Ан дерсена, О. Уайльда, Дж. Кітса, Льюїса Керролла, Марка Твена, Е. Пор
тер, Е. СетонаТомпсона, Т. Янсон).

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Ознайомлення з підручником для 6-го класу.
 Погортайте підручник. Розгляньте його обкладинку, фор заци. Ознайомтеся зі змістом. 

Зверніть увагу на розділи й рубрики. Прочитайте статтю автора «Путівник до підручника» 
(с. 5–6).

2. Слово вчителя.
Митці не лише правдиво відтворюють дійсність – вони пропонують замислитися над різними 

явищами життя, характерами людей, стосунками між ними. Утверджуючи все добре, справед-
ливе, гуманне, письменники, художники, композитори своїми творами виховують нас, роблять 
кращими – благо роднішими, мудрішими, милосерднішими. Життя надихає митців на створен-
ня художніх образів. Здатність мислити образами є важливою ознакою світовідчуття митця, 
свідченням його таланту. Завдяки художнім образам мистецтво глибоко впливає на людину.
Література, як і архітектура, музика, живопис, скульп тура, театр, кіно, відтворює життя 
в художніх образах.

Художній образ у літературі – словесний, він твориться завдяки добору найточніших для ви-
раження думки слів і використанню художніх засобів мови.

У літературних творах за допомогою художніх образів можна змалювати все, що доступне 
розуму та уяві людини: різноманітні події минулого й сучасності, явища природи, космос… Од-
нак основним предметом зображення для письменника є людина, її духовне й фізичне життя. 
Саме тому художню літературу називають «людинознавством».

Майстри слова не копіюють дійсність. Уважно вивчаючи навколишній світ, письменники 
помі чають найхарактерніше, дібраний матеріал глибоко осмислюють, доповнюють і творять з 
нього художні образи.

Людина часто стає центральним образом мистецтва. Наприклад: у живописі – портрети, у лі-
тературі – описи головних персонажів, у музиці – настрій, почуття, людські характери.
3. Робота з підручником. Дидактична вправа «П’ять запитань».
Прочитайте вступний розділ підручника «Образ світу, в слові явлений» (с. 7–11), складіть 

і запишіть п’ять запитань до прочитаного. Переможе той, у кого запитання найцікавіші 
й водночас точно відповідають змісту розділу.

Приклад запитань

1. Що відрізняє художній твір від нехудожнього тексту?
2. У чому особливість літератури як одного з видів мистец тва?
3. Чому, на вашу думку, літературу називають «людино знавством»?
4. Як виникли «вічні образи»?
5. Що споріднює літературу з іншими видами мистецтва?

4. Літературознавчий словник.
Художній образ (підручник, с. 7).

5. Робота в парах. Складання опорної схеми «Різновиди худож ніх образів за об’єктом змалю-
вання».
 Прочитайте уривки з творів, вивчених у 5-му класі. Ви значте різновиди художніх образів за 

об’єктом змалювання та складіть опорну схему.
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Різновиди художніх образів за об’єктом змалювання

Автор,
назва твору

Уривок з твору Різновид художнього 
образу

Марк Твен
«Пригоди Тома Сойєра»

Гекльберрі був вільний птах. Він блукав, де йому зама-
неться, в погожу годину ночував десь на чужому ґанку, 
а в негоду – в порожніх діжках. Йому не треба було ходи-
ти ні до школи, ні до церкви, він нікого не слухав, бо не 
мав над собою господаря. Він міг ловити рибу чи купати-
ся, коли й де йому заманеться, і си діти у воді, скільки хо-
четься. Лягав спати він, коли хотів. Навесні перший з усіх 
хлопців починав ходити босий, а восени взувався остан-
ній.

Образ-персонаж
(людина)

Е. Сетон-Томпсон
«Лобо – володар Курумпо»

Могутнім володарем, чия свавільна влада простяглася 
на весь край, був тут старий сірий вовк.
Старий Лобо, або Володар Лобо, як його називали мек-
сиканці, був ватажком зграї сірих вовків, що спустошува-
ли долину Курумпо впродовж багатьох років. Усі місцеві 
скотарі та пастухи добре знали цього хижака.

Образ-персонаж
(тварина)

Й. В. Ґете
«Нічна пісня мандрів ни ка»

На всі вершини
Ліг супокій…
Вітрець не лине
В імлі нічній.

Образ-пейзаж

О. Пушкін
«Казка про мертву царівну та сі-
мох богатирів»

В неї придане було:
Дзеркальце, чудесне скло,
Що таку властивість мало:
Як людина, розмовляло,
З ним одним була вона
І ласкава й не смутна,
З ним привітно розмовляла
І, милуючись, казала:
«Любе дзеркальце, скажи
Та мій сумнів розв’яжи:
Хто на світі наймиліший,
Найгарніший, найбіліший?»

Образ-предмет

Е. Портер «Полліанна» – Що ж, можу сказати, що не бачу в цьому жодного при-
воду для радощів, – роздратовано зауважила Ненсі.
– Якраз цьому й треба радіти! Гра полягала в тому, щоб 
знаходити привід для радощів у всьому без винятку, – за-
хоплено розповідала Полліанна. – І почали ми з милиць.
– Ну ви тільки погляньте на неї! Хіба можна радіти з того, 
що отримуєш милиці замість ляльки?..
– Хіба ж не зрозуміло? Треба радіти з того, що милиці 
виявилися непотрібними! – тріумфально повідомила Пол-
ліанна. – Тепер бачиш, як усе просто! 

Образ-емоція

Народна творчість Лінивому щоразу бракує часу.
У кожного така доля, яку він створив.
Хто хоче, той усе може і вміє.
Честь втратиш за мить, а не вернеш за сто літ.

Образ-поняття
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Різновиди художніх 
образів за об’єктом 

змалювання

Образ-поняття
(честь, обов’язок, слава, 

ганьба тощо)

Образ-персонаж
(люди, тварини)

Образ-предмет

Образ-пейзаж
Образ-емоція

(радість, любов, гнів,  
заздрість тощо)

6. Літературна майстерня.
Ми сприймаємо довколишній світ за допомогою органів чуття – зору, слуху, дотику, нюху, 

смаку. Так ми сприймаємо й художній світ. У цьому розумінні розбіжність між різними видами 
мистецтва полягає в тому, що художник, скульптор або танцівник творять образи, які сприйма-
ються безпосередньо зором, музикант – слухом, а от письменник тільки викликає спогади про 
кольори, рухи, звуки тощо. Отже, літературні образи збуджують нашу уяву.
 Прочитайте уривки з творів, вивчених у 5-му класі. Пригадайте їхні назви й укажіть авторів. 

Які відчуття (зорові, слухові тощо) викликають наведені художні картини?
Продовження таблиці

Автор, назва твору Уривок з твору Відчуття, 
що виникають

О. Пушкін
Вступ до поеми
«Руслан і Людмила»

Дива там: лісовик там бродить,
В гіллі русалка спить бліда;
На невідомих там доріжках
Сліди нечуваних страхіть;
Там хатка на куриних ніжках
Без вікон, без дверей стоїть;
В примарах там ліси й долини;
Там на світанні хвиля лине
На берег дикий пісковий,
І тридцять витязів чудових
Із хвиль виходять смарагдових,
Та ще й дозорець їх морський.

Зорові

Льюїс Керролл
«Аліса в Країні Див»

Проте на цій пляшечці такого напису не було, тож Аліса таки 
відважилася з неї надсьорбнути. Виявилося, що це доволі 
смачно (як пиріг з вишнями, заварний крем, ананас, смажена 
індичка, іриски й гарячі грінки разом узяті), й Аліса хильцем 
спорожнила пляшечку.

Смакові

Г. К. Андерсен
«Соловейко»

Коло вікна почувся раптом чудовий спів. Це співав маленький 
живий соловей, що сидів на гілці. І чим більше він співав, тим 
більше блідли і блідли привиди, кров текла швидше й швид-
ше в ослабілому тілі імператора, і навіть сама Смерть заслу-
халась і сказала:
– Співай ще, соловейку, співай!
Він співав про тихе кладовище, де ростуть білі троянди і де 
дихає пахощами бузок, де свіжу траву зрошують сльози тих, 
хто залишився жити. Сум за своїм садком охопив Смерть, 
і вона холодним білим туманом полинула крізь вікно.

Слухові

Льюїс Керролл
«Аліса в Країні Див»

– Їхня юшка явно переперчена! – сказала Аліса сама до себе, 
чхаючи за кожним словом.
Навіть їхнє повітря – і те було переперчене. Чхала навіть Гер-
цогиня; що ж до немовляти, то воно без угаву ревло і чхало, 
чхало і ревло.

Нюхові
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Продовження таблиці

Автор, назва твору Уривок з твору Відчуття, 
що виникають

Дж. Кітс
«Про коника та цвіркуна»

Коли зима в мовчання крижане
Поля заковує, цвіркун у хаті
Заводить пісню, що в теплі міцніє,
Нагадуючи всім, хто задрімне,
Спів коника в траві на сіножаті.

Слухові

О. Пушкін
«Казка про мертву царівну
та сімох богатирів»

 …Поглядала
Все на яблучко на те,
А воно мов золоте,
Спілим соком вщерть налите,
І рум’яне, й духовите,
Медом сповнене ясним,
Видно зернятка у нім.
Почекать вона хотіла
До обіду, не стерпіла,
В руки яблучко взяла
І до губок піднесла,
Потихесеньку куснула
І шматочок проковтнула…

Смакові

Китайська народна казка
«Пензлик Маляна»

Малян провів кілька разів пензликом, і на папері перед очима 
в самого імператора заграло синє-синє море. А поміж хвилями 
рибки плавають. Імператор був задоволений і зажадав ще й кораб-
ля на морі мати. За мить на воді гойдався великий корабель.

Зорові

Льюїс Керролл
«Аліса в Країні Див»

Тепер я розтягуюсь, наче найбільша в світі підзорна труба! До 
побачення, ноги! (Бо ніг своїх вона вже майже не бачила – так 
швидко вони віддалялися). Тут вона стукнулася головою об 
стелю: ще б пак, її зріст сягав тепер за дев’ять футів.

Дотику

Арабська народна казка
«Синдбад-мореплавець» 

Розплющивши очі, ми побачили, що з палацу на подвір’я ви-
йшов чорний велет, схожий на страховисько. Очі його були як 
дві жарини, зуби – як кабанячі ікла, рот – як колодязь, губи – 
як у верблюда, нігті – як кігті в лева, а вуха звішувалися аж до 
плечей.

Зорові

7. Мистецькі паралелі.
В образі лебедя поєднано світло і смерть, перетворення і меланхолію, красу і пластику. Над-

звичайно яскраво це від образилося в музиці, балеті, літературі, архітектурі. Часто образ лебедя 
в мистецтві виступає носієм духовності. Пригадаймо хоча б знамениті твори Г. К. Андерсена. 
Так, у казці «Дикі лебеді» зла чаклунка перетворила на лебедів юних принців, а в казці «Гидке 
каченя», подолавши негаразди і страждання, прекрасним лебедем стало маленьке потворне пта-
шеня. Яким ще ми побачимо лебедя в мистецтві?
 1. Прочитайте опис царівни Лебедиці з «Казки про царя Салтана…» О. Пушкіна.

2. Прослухайте фрагмент «Лебідь» із зоологічної фантазії К. Сен-Санса «Карнавал тварин».
3. Перегляньте фрагмент з балету П. Чайковського «Лебедине озеро».
4. Установіть відповідність між музичними уривками та живописним і скульптурним зобра-
женнями лебедя (М. Врубель «ЦарівнаЛебідь», В. Мухіна «Скульптура лебедя на могилі 
Л. Со бінова»).
5. Які почуття викликають у вас уривки з балету, зоологічної фантазії?
6. Чим, на ваш погляд, відрізняються художні образи лебедя в живописі, музиці, літературі, 
балеті, скуль п турі?
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Автор,
назва 
твору

О. Пушкін
«Казка про царя 
Салтана…»

М. Врубель
«Царівна-Лебідь»

В. Мухіна
«Скуль птура
лебедя на могилі 
Л. Собінова»

П. Чайковський
«Лебедине озеро»

К. Сен-Санс.
Фрагмент «Лебідь» 
із зоологічної фан-
тазії «Карнавал 
тварин»

Вид
мистецтва

Література Живопис Скульптура Балет Музика

Тема Зображення лебедя

Ідея Зачарування 
казковою кра-
сою, гра цією, 
одухо тво реністю 
і таємничістю.

Велична краса, 
ши ро чінь, спо кій 
чистої і глибокої 
таємниці.

Уособлення му-
дрості, чарів ної 
си ли, особливої 
краси.

Символ вірного 
кохання і романтич-
ної смерті. Танець 
відобразив світлі, 
ліричні почуття.

Музика відобрази-
ла неквапливий, 
плавний, граціоз-
ний і величний 
рух.

Спільні
мотиви

Чарівність природи, горда й ніжна душевність казкової дівчини-птаха. Таємні чари все ж підкореного 
злого чаклунства. Вірність істинної любові. Могутність і вічна сила добра. Усі ці риси об’єднано в образ, 
сповнений свіжості, яка не меркне, і особливої величної краси.

Засоби
творення
образів

Художнє слово. Нанесення тонів, 
півтонів, ліній, 
штрихів фарбами 
різних кольорів 
на полотно.

Нанесення лі ній, 
площин, кутів, 
округлостей
на камінь.

Рухи, ритм,
паузи.

Звуки різної
висоти, сили
і трива лості.

• Висновки.
Отже, художній образ – це створене уявою митця відображення подій, людей, явищ, пред-

метів тощо. Кожний вид мистецтва моделює світ у художніх образах властивими лише йому 
засобами й на відповідному матеріалі.
8. Літературознавчий словник.

Вѕчні образи (підручник, с. 9).

V. Підсумки.
• Асоціативна вправа «Голос води».

Вода… Така сильна, що рукою не втримати; така швидка, що конем не обігнати. Вона стрімка, 
рухлива, шалена, грайлива, швидкоплинна, могутня. У води є свій «голос». Ми говоримо: річка 
шумить, море рокоче, водоспад гуде, краплі дзвенять. Чимало висловів, присвячених воді, побутує 
у народній мові. А скільки поетів і композиторів увиразнили музику водної стихії мовою мисте-
цтва…
 1. Прочитайте вірш Ф. Тютчева «Весняні води». Прослухайте романс С. Рахманінова «Вес-

няні води».
2. Знайдіть у тексті слова, що символізують рух і звуки води. Який образ створив поет?
3. Чи відчуваєте ви силу й енергію весняної води в музиці Рахманінова?
4. Порівняйте поетичний і музичний образи.
5. Порівняйте поетичний образ з образами, створеними художниками І. Левітаном («Рання 
весна. Останній сніг»), А. Куїнджі («Рання весна»), та О. Саврасовим («Весняний день»).

VІ. Домашнє завдання.
 1. Виконайте завдання рубрики «Літературний практикум» (підручник, с. 11).

2. Виконайте завдання рубрики «Перевірте себе» (підруч ник, с. 12).
3. На окремих картках оформіть інформацію про втілення одного з вічних образів у різних 
видах мистецтва.



18



19

Дата 

Клас 

Урок 2

Т е м а. Поняття про міф. Основні тематичні групи 
міфів. Відображення єдності людини і природи в 

міфах народів світу. Популярні міфологічні образи, 
сюжети, мотиви різних народів. Індійські міфи

Мета: дати визначення поняття «міф»; визначити відмінності міфу 
від казки, причини появи міфів, особ ли вості міфологічного світо сприй-
няття; ознайомити з тематичними групами міфів, міфами про створення 
світу різних народів, пояснити причини виникнення схожих елементів 
у міфах різних народів;

розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу ху-
дожнього твору, розвивати образне мислення, уміння висловлювати 
власну думку й обґрунтовувати її, розвивати вміння аналізувати міф як 
літературний твір;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до культури народів світу.

Обладнання:  підручники; тексти міфів Давнього Китаю, Давнього 
Єгипту, Давньої Скандинавії; карта світу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Взагалі у світі тільки й існують міфи.
А. Лосєв

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Літературна розминка.
 1. З якими міфами народів світу ви ознайомилися в молодших класах? (Давньоєгипетські 

міфи про створення світу, слов’янський міф «Як з’явилися на світі ластівки», біблій ний 
міф «Каїн та Авель», давньогрецький міф «Дедал та Ікар»).
2. Чому міфи належать до усної народної творчості?

2. Інтерактивна гра «Мікрофон».

Як організувати роботу

1. Поставте класу запитання «Що означає слово “міф”?».
2. Оберіть предмет (ручку, олівець тощо), який правитиме за уявний мікрофон. Його учні 
передаватимуть один одному, по черзі беручи слово.
3. Надавайте слово тільки тому, хто отримує «мікрофон».
4. Порадьте учням говорити лаконічно та швидко.
5. Не коментуйте й не оцінюйте окремих відповідей. Нато мість запропонуйте одному з учнів 
фіксувати всі відповіді на дошці.
6. Проведіть бесіду за результатами відповідей на поставлене запитання.

3. Слово вчителя.
Давньогрецьке слово mythos багатозначне (про це можна дізнатися зі словника). Випишіть ті 

значення, що збігаються з українським перекладом цього слова. За змістом воно приблизно від-
повідає нашим словам мова, промова, слово, розмова, рада, вказівка, вислів, чутка, звістка, 
задум, повідомлення, розповідь, оповідання, переказ, казка, байка, сюжет, бесіда. Отже, доля 
істини є майже в кожному вашому твердженні. Однак сьогодні наша мета – дізнатися, що на-
зивається міфом у літературознавстві.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
• Кооперативне навчання «Усі разом → вісім → чотири → два».

Урок 2
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І етап

1. Запитання і завдання для всього класу.
 1. Прочитайте текст (Додатки до уроку: додаток 1, с. 22–23).

2. Знайдіть в оповіді уривки, які відображають уявлення давніх слов’ян про світ, будову 
Всесвіту.
3. Які епізоди оповіді відбивають прагнення давніх людей усвідомити зміст і причини явищ 
довколишнього світу?
4. У яких рядках зафіксовано життєвий досвід давніх слов’ян, їхні уявлення про закономір-
ності буття?
5. Назвіть героїв оповіді.
6. Чи сприймаєте ви прочитаний текст як «таємне знання», збережене багатьма покоління-
ми?
7. Заповніть таблицю за допомогою позначок «+» або «–». Зробіть відповідний висновок.

Основні ознаки міфу Прочитаний текст

Розкриває уявлення давніх людей про світ, будову Всесвіту. +

Відбиває прагнення давніх людей усвідомити зміст і причини явищ, які вони спостерігали. +

Фіксує здогадки про закономірності буття, життєвий досвід людей. +

Персонажі – боги, фантастичні та напів фантастичні істоти, герої. +

Сприймається як «таємне знання», успадковане від попередніх поколінь. +

2. Літературознавчий словник.
Міф (підручник, с. 14).
Міфологія – сукупність міфів будь-якого народу, а також наука, що вивчає міфи.

ІІ етап
1. Завдання для вісімок.
 1. Прочитайте міф (Додатки до уроку: додаток 2, с. 23–25).

2. За прочитаним текстом складіть словничок нових імен і назв.
3. Доведіть, що прочитаний текст є міфом.
4. Підготуйтеся до переказу міфу, склавши план.
5. Підсумуйте набуті знання у вигляді таб лиці.

Узагальнююча таблиця

З китайської 
міфології

З єгипетської 
міфології

Зі скандинавської 
міфології

З індійської 
міфології

Що передувало 
створенню світу?

Безформний
Хаос.

Хаос – безкрая, неру-
хома, холодна водна 
гладінь.

Чорна безодня. Первісний Хаос, 
вода, що народила 
вогонь.

Хто (що) розпочи-
нає процес тво
ріння?

Перша людина Пань-
гу, що зародилася 
в «яйці».

Першобог Атум. Струмок, що поєднав 
стихії води й вогню. 
Пер ша жива істота Імір.

Прабатько Брахма, 
який народився 
в Зо  лотому Яйці.

Що (кого) було 
створено в першу 
чергу?

Небо і землю. Споконвічний Пагорб. Іміра – першу живу 
істоту, яка породила 
трьох велетів.

Небо і землю.

Що (кого) було 
створено потім?

Сонце, місяць, чотири 
сторони світу, п’ять 
священних гір, річки, 
ґрунт, рослини, золо-
то, каміння, дощ, росу.

Бога вітру й повітря, 
богиню світового по -
рядку, від яких наро-
дилися боги неба 
й землі.

Богів, які вбили жор-
стокого Іміра і створи-
ли з його тіла небо, 
землю, гори, каміння.

Богів-синів, які по ро-
дили людей, тварин, 
сузір’я.
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2. Словникова робота.
Хаос – у перекладі з грецької зяяння, порожнеча, протяг, безлад.
Космос – у перекладі з грецької порядок, будова, устрій, світовий порядок, світо будова, по

трібна міра, окраса, краса.
Мотив (підручник, с. 16).

ІІІ етап
1. Завдання для четвірок.
 1. Спираючись на узагальнюючу таблицю, укажіть, у міфах яких народів висвітлено спільне 

уявлення про те, що передувало створенню світу. Чорним кольором позначте на карті роз-
ташування цих міфів за географічною ознакою.
2. У міфах яких народів яйце символізує створення Всесвіту й людини? Доведіть відповідь 
цитатами. Позначте на карті жовтим кольором.
3. Укажіть, у міфах яких народів світу відображено уявлення про те, що творцем світу є бог, 
першопредок (першобатько). Позначте місця виникнення цих міфів червоним кольором.
4. У яких міфах висловлено думку про те, що передусім було створено землю і небо? Позна-
чте на карті синім кольором.
5. Міфи яких народів мають спільне уявлення про те, що було створено після неба й землі? 
Позначте на карті зеленим кольором.
6. Висуньте власні припущення з приводу того, чому в міфах різних народів світу з’яв илися 
спільні мотиви.

2. Висновки.
Основними причинами виникнення спільних мотивів у міфологіях світу є:
• спільне коріння різних народів;
• схожі умови суспільного й культурного життя народів світу;
• схожість мислення представників різних народів;
• реальне існування художньо відображених у міфах явищ;
• взаємозапозичення елементів міфології народами світу.

ІV етап
• Завдання для роботи в парах.
 1. Опрацюйте розділ підручника «Таємниці давніх міфів» (с. 14–18).

2. Складіть схему «Основні міфологічні мотиви».

Мотив творення світу 
з хаосу

Мотив світового потопу

Мотив світового дерева

Мотив космічного яйця

Мотив творення людини

Мотив золотої доби

Основні
міфологічні мотиви

3. Перегляньте таблицю «Тематичні групи міфів» (під руч ник, с. 16). Ви значте, до якої групи 
належать міфічні оповіді, які ви прочитали на уроці.

V. Підсумки.
• Хвилина компаративного аналізу.

Чи подібні міф і казка на рівні образів? Пригадаймо фантастичні образи, наявні в багатьох 
казках: жива вода, острів серед безкраїх вод, Дуб-Стародуб, молодильні яблука, сокіл із золо-
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тим пір’ям тощо. Отже, зв’язок міфу й казки як жанрів усної народної творчості існує. Роз-
гляньмо це питання в літературознавчому контексті.
 Заповніть подану таблицю, спираючись на прочитані казки й міфи (зокрема, давньо сло в’ян-

ський міф про похо дження світу). Перевірте себе за таблицею, уміщеною в підручнику (с. 18).

Критерії порівняння Казка Міф

Основна ідея Боротьба добра зі злом. Уявлення про будову й розвиток світу, 
життя та діяння правителів та героїв.

Час Давним-давно. Від першого дня творіння.

Місце Конкретне місце (в одному селі, у триде -
сятому царстві).

Світ загалом.

Будова За казковою формулою. Вільна.

Герої Звичайні люди, фантастичні істоти. Боги, фантастичні істоти, герої.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 14–18.
 2. Виконайте завдання рубрики «Перевірте себе» (підручник, с. 18).

3. Уявіть, що на одному з інтернет-сайтів вам запропонували створити сторінку, присвячену 
міфам. Розробіть і намалюйте макет такої сторінки, використовуючи літературознавчий ма-
теріал про міфи, який ви засвоїли на уроці.
4. Складіть асоціативний ланцюжок до слова «міф».

ДОДАТКИ ДО УРОКУ

Д о д а т о к  1

З МІФОЛОГІЇ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН

Спочатку були темрява, морок і нескінченна ніч. І не було ні землі, ні неба, ні сонця. Потім 
з вічності прилетіло Око, і воно пронизало темряву, щоб створити Новий Світ. Око пустило 
Сльозу-Росинку – з неї виникли Першоптах і Першобог. Птиця Сокіл мала золоте пір’я і осві-
тила собою темряву ночі.

Потім Сокіл пустив Сльозу-Росинку на Око і з’явився острів. Коли Сокіл пролив срібну сльо-
зу на острів, то виникло озеро Живої Води, а коли пустив зелену сльозу – з неї утворилися чу-
дові квіти й густі трави.

Після цього Сокіл зніс золотий жолудь і з нього зродилося Першодерево – Дуб-Стародуб. На 
ньому росли плоди безсмертя – молодильні яблука.

Згодом Сокіл-Род зніс два яйця – біле й чорне – і опустив їх в озеро Живої Води. Із часом 
вони перетворилися на Чорного і Білого Лебедів. Обидва Лебеді з’їли молодильні яблука і стали 
безсмертними богами: Білобогом і Чорнобогом. Білобог був богом Добра, а Чорнобог – богом 
Зла, і вдвох вони породили Життя.

Якось Білобог пустив дві світлі сльози – з однієї з’явився красень-велетень Перун. Коли він мив 
небо, то лив дощ. З другої сльози Білобога утворилася дружина Перуна – жінка-красуня Коляда.

Чорнобог став володарем Темряви. Він теж пустив дві сльози – з них з’явилися Дракон з 
трьома головами й жінка Мара з гнилими очима та зміями на голові.

Білобог за наказом Сокола-Рода опустився на дно озера Живої Води, узяв там піску, з якого 
утворилась земля. Перун також набрав на дні озера піску, і з нього утворилися гори.

Минув час, і Сокіл-Рід зніс ще один золотий жолудь та золоте зернятко. Із жолудя виріс 
юнак-дуб, а із зернятка – дівчина-колос. Це були Дажбог і Жива, від них пішов людський рід. 
Однак без Сонця нічого не жило на землі. І тоді Сокіл наказав Коляді народити Божича – Мо-



23

лоде Сонце. Так і сталося. Від ніжного погляду Коляди на сина утворилося синє небо. Тепле 
сонячне проміння пестило землю, і вона породила зерно, луки й ліси.

За літо молодий Божич-Сонце дорослішав, восени – старів і помирав, а Коляда знову народжу-
вала Божича – Нове Сонце. Так відбувалося щороку.

Переказ українською О. Слободянюк

Д о д а т о к  2

Перша група
З МІФОЛОГІЇ ДАВНЬОГО КИТАЮ

У глибокій давнині, коли ще не існувало ні неба, ні землі, світ був похмурим безформним 
хаосом. І в цій темряві поступово народилися два великі духи – Інь і Ян, які з величезним зу-
силлям почали упорядковувати світ. Дух Ян узявся керувати небом, дух Інь – землею. Так було 
створено наш світ.

Був час, коли земля і небо ще не відділилися одне від одного і, злиті докупи, нагадували 
куряче яйце. Тут і зародилася, як курча в жовтку, перша людина Пань-гу. Минуло вісімнадцять 
тисяч років, перш ніж Пань-гу прокинувся. Навколо панувала непроглядна липка темрява, 
і серце людини заніміло від страху. Раптом її руки намацали якийсь предмет, це була сокира, 
що взялася не знати звідки. Пань-гу розмахнувся з усієї сили і вдарив.

Пролунав сильний грім, такий, ніби розкололася гора. Нерухомий світ, у якому знаходився 
Пань-гу, почав рухатися. Усе легке й чисте спливло вгору, а важке й брудне опустилося на дно. 
Так виникли небо і земля.

«Чи довго вони залишаться розділеними? Чи зможе утриматися небо без опори?» – ці три-
вожні думки загорілися в мозку першої людини, і вона відразу уперлася головою в небо, а но-
гами в землю.

Пань-гу стояв непорушно. Щодня небо піднімалося вище, і Пань-гу теж витягувався. Вісім-
надцять тисяч років стояла перша людина між небом і землею, поки відстань між ними не сяг-
нула у дев’яносто тисяч лі.

Після цього небо перестало підніматися, і Пань-гу зрозумів, що світ створено. Він радісно 
зітхнув. Від того зітхання народилися вітер і дощ. Пань-гу відкрив очі – і почався день. Йому 
б жити і жити, радіючи міцності й красі новонародженого світу, однак життя його було в рості. 
Припинивши рости, він мав померти.

Тіло Пань-гу стало світлом і життям. Ліве око засяяло сонцем, праве – заблищало місяцем. 
Чотири кінцівки і п’ять внутрішніх частин тіла стали чотирма сторонами світу й п’ятьма свя-
щенними горами, кров – річками й рівчаками, жили і вени – шляхами, що вкрили землю, 
плоть – ґрунтом, а волосся на голові й вуса – рослинами, зуби й кістки – золотом і камінням, 
кістковий мозок – перлинами й нефритом, передсмертний піт, що виступив на тілі Пань-гу, став 
дощем і росою.

Переказ українською О. Слободянюк

Друга група
З МІФОЛОГІЇ ДАВНЬОГО ЄГИПТУ

На початку був хаос, що називався Нун, – безкрая, нерухома й холодна водна гладінь, опо-
вита темрявою. Минали тисячоліття, але ніщо не порушувало спокою: Споконвічний Океан за-
лишався нерухомим.

Та якось з Океану з’явився бог Атум – перший бог у Всесвіті.
Усесвіт, як і раніше, сковував холод, і все було занурено в пітьму. Атум почав шукати в Спо-

конвічному Океані тверде місце – якийсь острівець, але навколо не було нічого, крім нерухомої 
води хаосу Нуна. І тоді бог створив Пагорб Бен-Бен – Споконвічний Пагорб.

Знайшовши під ногами землю, Атум почав міркувати, що йому робити далі. Насамперед треба 
було створити інших богів. Але кого? Може, бога повітря й вітру? Адже тільки вітер зможе 
зрушити мертвий Океан. Проте якщо світ почне рухатися, то все, що б Атум після цього не 
створив, буде відразу зруйновано і знову перетвориться на хаос. Творіння недоречне доти, доки 



24

світ не сталий, доки в ньому немає порядку й законів. Тому Атум вирішив, що водночас із вітром 
треба створити богиню, яка охоронятиме й підтримуватиме назавжди встановлений закон.

Прийнявши після багаторічних роздумів це мудре рішення, Атум нарешті заходився творити 
світ. Він виплюнув з рота Шу, бога вітру й повітря, та Тефнут, богиню світового порядку. Нун, 
побачивши Шу й Тефнут, вигукнув: «І зростуть вони!».

Однак світ ще не було створено. Усюди, як і колись, панувала пітьма, і діти Атума загубилися 
в Споконвічному Океані. Атум відрядив на пошуки Шу й Тефнут своє Око. Поки воно бродило 
водною пустелею, бог створив нове Око і назвав його Чудовим. Старе Око тим часом знайшло 
Шу й Тефнут і привело їх. З радості Атум заплакав. Його сльози впали на Пагорб Бен-Бен 
і перетворилися на людей.

Від шлюбу Шу й Тефнут народилася друга божественна пара: бог землі Геб і його сестра та 
дружина – богиня неба Нут. Геб і Нут дуже любили одне одного ще в утробі матері й з’явилися 
на світ міцно обійнявшись. Тому на початку творіння небо і земля були злиті воєдино.

Нут увечері народжувала зірки, а вранці, до світання, проковтувала їх. Так тривало день 
у день, з року в рік. І якось Геб розгнівався на Нут за те, що вона ковтає зірки, і назвав її 
свинею, що поїдає своїх поросят.

Владика Усього Сущого Ра був дуже незадоволений сваркою Нут і Геба. Він закликав до себе 
бога вітру Шу і наказав йому розірвати обійми Геба й Нут, розділити небо і землю: якщо вони 
не можуть жити в злагоді, нехай живуть окремо.

Коли Шу розірвав обійми Нут і Геба, богиня Нут в образі Небесної Корови піднеслася над 
землею. Від висоти в неї запаморочилося в голові. Бог Сонця наказав Шу підтримати Нут. 
Відтоді Шу завжди тримає свою доньку вдень, а вночі опускає її обережно на землю.

Тефнут іноді допомагає тримати Нут над землею, але дуже швидко втомлюється і починає 
плакати. Її сльози – дощ – перетворюються на рослини.

Уранці Нут залишає Геба, обертається на Небесну Корову й народжує сонячний диск. Хепрі, 
бог Світила, що сходить, котить Сонце перед собою, як жук-скарабей котить свою кулю, і, 
досягнувши зеніту, передає сонячний диск Ра. Ра бере Сонце й своїм священним Човном Вічності 
везе його через небесну річку – по животу Нут.

Іноді на Човен нападає споконвічний ворог Сонця – гігантський змій Апоп. У такі дні небо 
затягує хмарами або налітає з пустелі піщана буря. Богиня Нут ховається в горах, поки Ра не 
переможе Апопа. Якщо змію вдається проковтнути Човен, настає сонячне затемнення, – але 
навіть і тоді Ра зрештою здобуває перемогу над Апопом і пливе далі небесною річкою. Увечері, 
виконавши свою величну місію, бог Сонця віддає диск Атуму, і Атум опускає його за обрій.

Переказ українською О. Слободянюк

Третя група
ЗІ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ

Спочатку не було нічого: ні землі, ні піску, ні холодних хвиль. Була лише одна чорна безод-
ня Гіннунгагап. На північ від неї лежало царство туманів Ніфльхейм, а на південь – царство 
вогню Муспельхейм. Тихо, світло й спекотно було в Муспельхеймі, так спекотно, що ніхто, крім 
дітей цієї країни, вогняних велетнів, не міг там жити, у Ніфльхеймі ж, навпаки, панували ві-
чний холод і темрява.

Та ось у царстві туманів пробився струмок Гергельмір. Дванадцять потужних потоків, 
Элівагар, стрімко потекли з нього на південь, падаючи в безодню Гіннунгагап. Жорстокий мо-
роз царства туманів перетворював воду цих потоків на лід, але джерело Гергельмір струменіло 
без упину, крижані брили збільшувалися і дедалі ближче просувалися до Муспельхейму. На-
решті лід підступив так близько до царства вогню, що почав танути. Іскри, що вилітали з Мус-
пельхейму, змішалися з розталим льодом і вдихнули в нього життя. Тоді над безкраїми крижа-
ними просторами з безодні Гіннунгагап раптом піднялася велетенська постать. Це був Імір – 
перша жива істота світу.

Того ж таки дня під лівою рукою Іміра з’явилися хлопчик і дівчинка, а від його ніг народив-
ся шестиголовий велет Трудгельмір.
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Водночас з велетнями з розталого льоду виникла гігантська корова Аудумбла. Чотири молоч-
ні річки потекли з її вимені, даючи їжу Іміру та його дітям. Зелених ланів ще не було, тож 
Аудумбла паслася на льоду, лижучи солоні крижини. Наприкінці першого дня на вершині од-
нієї з тих криг з’явилося волосся, на другий день – ціла голова, наприкінці третього дня з кри-
ги вийшов могутній велетень Бурі. Його син Бер узяв собі за дружину велетку Беслу, і вона 
народила йому трьох синів-богів: Одіна, Вілі та Ве.

Братам-богам не подобався світ, у якому вони жили, не хотіли вони терпіти й панування 
жорстокого Іміра. Боги повстали проти нього і після тривалої жорстокої боротьби вбили його.

Тепер вже ніхто не заважав богам влаштувати світ так, як вони хотіли. Вони зробили з тіла 
Іміра землю у вигляді плаского кола та встановили її посеред великого моря, що утворилося з 
крові велетня. Боги назвали землю Мітгард, що означає «середня країна». Потім брати взяли 
череп Іміра й зробили з нього небосхил, з його кісток вони зробили гори, з волосся – дерева, із 
зубів – каміння, а з мозку – хмари. Кожен із чотирьох кутів небосхилу боги згорнули у формі 
рогу, і в кожен ріг посадили по вітру: у північний – Нордрі, у південний – Судрі, у західний – 
Вестрі, у східний – Аустрі. З іскор, що вилітали з Муспельхейма, боги зробили зірки і прикра-
сили ними небосхил. Частину зірок вони закріпили нерухомо, інші ж для того, щоб визначати 
час, розмістили так, щоб вони рухалися по колу, обходячи його за один рік.

Переказ українською О. Слободянюк

Четверта група
З МІФОЛОГІЇ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

(підручник, с. 19–20)
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Дата 

Клас 

Урок 3

Т е м а. Єгипетські міфи. Міф про Ра та Апопа. 
Міф про Тефнут

Мета: схарактеризувати образи давньоєгипетської міфології, пока-
зати втілення в них народних уявлень про світ, виявити актуальний зміст 
міфологічних образів; порівняти типологічно подібні образи в міфах на-
родів світу;

розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу ху-
дожнього твору, образне мислення учнів, уміння висловлювати власну 
думку й обґрунтовувати її прикладами з тексту, розвивати навички літе-
ратурознавчого аналізу;

прищеплювати інтерес до культурних досягнень давніх народів як 
основи культури сучасної цивілізації; виховувати всебічно розвинену 
особистість, яка свідомо розширює свої фонові знання.

Обладнання: підручники, ілюстрації, карта стародавнього світу, тек-
сти міфу «Ра та Апоп».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Там, де царствує Озіріс,
Де цвіте блакитний іріс,
Де палкі сплетіння тіл,
Де тече повільний Ніл, –
Я плекаю білий лотос.

Л. Мосендз

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Завдання на встановлення відповідності.
 Установіть відповідність між описами створення світу та міфологіями різних народів.

А Розбите Брахмою Золоте Яйце розкололося на дві половини: 
верхня стала небом, нижня – землею.

1 скандинавська

Б Землю у вигляді плаского кола було створено богами з тіла велет-
ня Іміра.

2 єгипетська

В Серед безкрайого холодного Океану Атум насамперед створив 
Споконвічний Пагорб.

3 індійська

Г З вічності прилетіло Око й пронизало пітьму, щоб створити Но-
вий Світ; Око пустило Сльозу-Росинку – з неї виникли Першо-
птах і Першобог. Птиця Сокіл мала золоте пір’я й освітила тем-
ряву.

4 китайська

Ґ Тіло Пань-гу стало світлом і життям; його ліве око засяяло сон-
цем, праве – заблищало місяцем; чотири кінцівки й п’ять вну-
трішніх частин тіла стали чотирма сторонами світу і п’ятьма свя-
щенними горами, кров – річками й рівчаками.

5 слов’янська

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.

Своєрідним символом країни, з міфологією якої ми сьогодні ознайомимося, є піраміда. Піра-
міда співвідноситься з образом Світової Гори, що існує в багатьох міфологіях світу. Світова 
гора – це міфологічна модель Усесвіту. Її вертикальна вісь з’єднує небесний, земний і підзем-
ний світи. У піраміді квад рат відтворює горизонтальну будову світу. А її трикутна грань симво-
лізує творчу енергію Бога, спрямовану на перевтілення.

Урок 3
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Чи знаєте ви країну Кемет? Знайдіть її на карті стародавнього світу. (Учні працюють з кар
тою, однак не знаходять країни з такою назвою. Учитель показує на карті Давній Єгипет 
і надає інформаційну довідку).
• Інформаційна довідка «Особливості культури Давнього Єгипту».

Кемет, або Та-Кемет (Чорна Земля), – так у давнину єгиптяни називали свою країну, наголо-
шуючи на родючості її ґрунтів. Справді, у долині, куди під час щорічного розливу сягали води 
Нілу, відкладався мул, тож врожаї були надзвичайно багатими. А за межею розливу червоніли 
безплідні смертоносні піски. Справжнім Єгиптом уважався лише Кемет.

Єгиптяни були «дивним» народом. Вони створили геомет рію, математику, добре знали астро-
номію, у всьому цінували точність, однак не вважали за потрібне упорядкувати своїх богів. По-
перше, у кожного міста було власне божество. По-друге, чимало спільних для всього Єгипту 
богів (Ра, Осіріс, Ісіда, Тот та інші) у різних місцевостях відігравали різні ролі й по-різному 
підпорядковувалися один одному. Навіть сонячних богів було кілька: Атум і Ра – різні уосо-
блення бога Сонця, а ще Амон, Атон, Хепрі.

Єгиптяни вірили в безсмертя душі й тіла. За їхніми уявленнями, кожна людина має Ба, тоб-
то душу (носія моральних та інтелектуальних якостей), і Ка – духовного двійника. Якщо після 
смерті не потурбуватися про муміфіковане тіло, то Ка зникне, адже для підтримки її життєвої 
сили необхідне харчування. Саме тому для померлих зводили гробниці й напов нювали їх пред-
метами, необхідними за життя, а стіни прикрашали зображеннями богів. Таких гробниць збе-
реглося досить багато, і завдяки їм ми маємо відомості про життя давніх єгиптян та їхню міфо-
логію.
2. Робота над міфологічним словником «“Велика дев’ятка” давньоєгипетських богів».

«Велика дев’ятка» давньоєгипетських богів

Атум (Ра)

Нут (небо)

Геб (земля)

Осіріс Ісіда Сет Нефтіда

Шу Тефнут

Атум (Ра) – божество Сонця, творець світу, очільник єгипетських богів.
Геб – бог землі, син бога повітря Шу та богині вологи Тефнут. Геб посварився зі своєю сестрою 

і дружиною Нут (небом), оскільки вона щодня поїдала своїх дітей – небесні світила, а потім зно-
ву народжувала їх. Шу роз’єднав подружжя.

Ісіда – богиня родючості, води й вітру, символ жіночності та подружньої вірності, богиня 
мореплавання, дочка Геба й Нут, сестра і дружина Осіріса, навчила жінок жати, прясти, ткати, 
лікувати хвороби.

Нефтіда – захисниця померлих, молодша з дітей богів Геба і Нут, була дружиною бога Сета. 
Коли підступний Сет убив Осіріса, Нефтіда покинула чоловіка й разом із сестрою Ісідою зна-
йшла тіло Осіріса, допомогла здійснити обряд поховання та охороняла мумію, стоячи біля її 
узголів’я.

Нут – богиня неба, дочка бога повітря Шy та богині вологи Тефнут, сестра-близнюк бога зем-
лі Геба. Усупереч волі Ра Нут вийшла заміж за брата. Ра так сильно розгнівався, що наказав 
Шу розділити близнюків. Шy підняв Нут угору – так утворилося небо, а Геба залишив унизу – 
так утворилася земля.
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Осіріс – бог сил природи, владика потойбічного світу, суддя в царстві мертвих, навчив єгип-
тян землеробства, виноградарства й виноробства, медицини, видобутку й обробки мідної та зо-
лотої руди, будувати мости, заснував культ богів.

Сет – бог пустелі, уособлення зла, потойбічного сві ту, брат і вбивця Осіріса, один з чотирьох 
дітей бога землі Геба і Нут, богині неба. Шанувався як бог-воїн, помічник Ра та покровитель 
фараонів.

Тефнут – богиня вологи. Її земним втіленням була левиця. Тефнут і її чоловік Шу – перша 
пара богів-близнюків, породжених Ра-Атумом. Тефнут – улюблене Око бога Ра. Коли вранці він 
сходив над горизонтом, Тефнут вогненним оком сяяла в нього на чолі і спопеляла ворогів бога.

Шу – бог повітря, що розділяє небо і землю, син сонячного бога Ра-Атума, чоловік і брат 
богині вологи Тефнут. Його найчастіше зображували людиною, що стоїть на одному коліні 
з піднятими руками, підтримуючи небо.
3. Коментоване читання міфу про Ра та Апопа.
4. Евристична бесіда за змістом прочитаного міфу.
 1. Яку подорож щодня здійснює Ра на сонячному човні? Де пропливає човен удень, а де – 

уночі?
2. Які небезпеки чигають на Ра під час подорожі підземним світом? Які умови мають бути 
виконані на шляху сонячного човна?
3. Хто супроводжує Ра під час його подорожі?
4. Кого з богів зустрічає Ра, подорожуючи підземним світом?
5. Що відбувається у Великому Палаці Двох Істин? Яку роль відіграє бог Осіріс у Потойбіч-
ному Судилищі?
6. Чим небезпечний Апоп? Чому Ра має його перемогти?
7. Як відбувається битва Ра з Апопом та його чудовиськами?
8. Який момент бою є кульмінаційним?
9. Що означає амулет з оком Ра? Чому єгиптяни шанують кішку як священну тварину?
10. Що намагалися осмислити давні люди в міфі про Ра та Апопа?

• Висновки.
Битва Ра з Апопом символізує битву захисників світового порядку із силами Хаосу, мороку. 

Боги змагаються зі змієм – ворогом бога Сонця. Якщо змій переможе, Сонце більше ніколи не 
зійде. Щоночі відбувається битва, у якій перемагає світло і світовий порядок. Так давні єгиптя-
ни пояснювали зміну дня і ночі.
5. Творча робота «Подорож сонячного човна».
 Намалюйте карту щоденної подорожі Ра.

1. Коли Сонце вранці з’являється на сході, Ра сідає в денний човен. Бог пливе над Землею 
Небесним Нілом протягом дванадцяти годин і ввечері припливає на Захід.
2. Бог сідає в нічний човен і продовжує рухатися, але вже Підземним Нілом. Ця подорож так 
само триває дванадцять годин. У цей час Сонце освітлює потойбічний світ, а Земля залиша-
ється в темряві. У човні з богом Сонця сидять різні божества.
3. Щогодини човен Ра пропливає повз ворота, і до нього виходять мешканці підземного цар-
ства, щоб вітати Сонце й радіти його світлу.
4. На шляху нічного човна стоїть величезний палац, оточений гранітними колонами. Це Ве-
ликий Палац Двох Істин, у якому збирається Потойбічне Судилище.
5. Намагаючись зупинити нічний човен Ра, Апоп випиває всю воду підземної річки. Однак 
супутники бога Сонця перемагають змія і змушують повернути воду назад.
6. В останню годину перед світанком відбувається смертель ний бій Ра та Апопа.
7. Ра продовжує свій шлях далі й уранці з’являється вже на Небесному Нілі.

6. Коментоване читання міфу про Тефнут.
7. Евристична бесіда за змістом прочитаного міфу.
 1. Хто така Тефнут? Чому вона була улюбленою донькою Ра?

2. У чому причина сварки богині з батьком?
3. Що змінилося в Єгипті після втечі Тефнут до пустелі?
4. Кому з богів Ра доручив повернути улюблену доньку?
5. Як Тоту вдалося переконати Тефнут не гніватися і прий няти дари?
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6. Як богиня змінила свою зовнішність?
7. Що змінилося в Єгипті після повернення Тефнут?
8. Які природні явища намагається пояснити міф, який ви прочитали?

V. Підсумки.
• Хвилина асоціативного аналізу.
 Ознайомтеся з наведеною таблицею. Спробуйте пояснити, чому символом кожного з богів 

було обрано саме таку тварину.

Міфологічний «зоосад» Давнього Єгипту

Єгипетське божество Тваринний символ

Анубіс (бог мертвих і бальзамування) Шакал

Мін (бог родючості) Бик

Себек (бог води) Крокодил

Сет (бог пустелі, бур і негоди) Осел, свиня, гіпопотам

Тефнут (богиня вологи, билася з чудовиськами) Левиця

Тот (бог мудрості) Павіан

Хатхор (богиня любові, краси й радості) Корова

Хепрі (сонячний бог) Жук-скарабей

Баст (богиня радості, веселощів, домашнього вогнища) Кішка

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 20–21.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (під руч ник, с. 22).

3. Напишіть оповідання або казку про те, чому єгиптяни обожнювали кішку, жука-скарабея.
4. Поясніть походження висловів «Покривало Ісіди» та «Від родитися як Фенікс з попелу».
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Дата 

Клас 

Урок 4

Т е м а. Грецькі міфи. Міф про Прометея
Мета: ознайомити зі змістом міфу про Прометея, пояснити, у чому 

полягає велич подвигу Прометея; дати визначення поняття «культурний 
герой», поглибити поняття про міф;

розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу ху-
дожнього твору, розвивати образне мислення, уміння усно висловлюва-
ти власну думку й обґрунтовувати її прикладами з прочитаного тексту; 
розвивати вміння та навички літературознавчого аналізу;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до різних видів мистецтва (літератури, живопису).

Обладнання:  підручники; репродукції картин «Прометей» Ґ. Моро, 
«Прометей прикутий» П. П. Рубенса, «Прометей несе людству вогонь» 
Г. Ф. Фюґера, «Прометей» Я. Йорданса.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Даруй, але смертній людині несила робити те, 
що може титан.

З давньогрецького міфу

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Складання схеми «Ознаки міфу» за опорними словами (від ображає, пояснює, поєднує, зобра
жує, розповідає, сприй ма ється, містить).

Ознаки міфу

Розповідає про народження 
світу, богів, героїв

Відображає світогляд
давніх людей

Зображує сили природи, 
діяння богів, правителів, героїв

Пояснює
навколишній світ

Сприймався як абсолютна 
істина

Поєднує різні галузі життя 
давніх людей

Містить «таємні знання
для обраних»

Міф

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.

Є на світі дивовижна країна – Греція. Утім, так іменуємо її ми, самі ж греки назвали її Ел-
ладою. У стародавні часи це була могутня держава. Багато століть тому працьовиті елліни (жи-
телі Еллади) створили прекрасні міста – Афіни, Мікени, Тіринф, Спарту, Фіви…

Усі народи Європи вважають себе спадкоємцями давньогрецької культури. Зокрема, міфоло-
гія еллінів і досі є джерелом натхнення для художників, скульпторів, поетів. Відлунює вона 
й у нашому повсякденному житті. Так, досить часто ми використовуємо вислови, як-от «сізіфо-
ва праця» (безглузда, марна праця); «загадка сфінкса» (загадка, яку не можна розгадати, щось 
незрозуміле, загадкове). Зненацька дуже злякавшись, розповідаємо потім, що були охоплені 
«панічним жахом». Ми порівнюємо могутнього, сильного чоловіка з Гераклом, а сміливу й рі-
шучу жінку – з амазонкою. Давні греки вважали богів – мешканців гори Олімп – байдужими 
до переживань смертних, тож маємо вислів «олімпійський спокій».

Урок 4
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Чому ж саме еллінські міфи лягли в основу загальнолюдської культури? Саме це ми й на-
магатимемося з’ясувати на уроках, присвячених міфології Давньої Греції.
• Інформаційна довідка «Особливості міфології Давньої Греції».

Давні греки любили число дванадцять і надавали йому особливого значення. Вони розділили 
день і ніч на дванадцять годин, виділили на небі дванадцять сузір’їв зодіаку, з численних по-
двигів улюбленого міфічного героя головними вважали лише дванадцять. Відповідно й осно-
вних богів, які мешкали на священній горі Олімп, у них теж було дванадцять. Можливо, це 
пов’язано з тим, що число дванадцять можна отримати, помноживши три на чотири. Трійка 
символізує поділ світу по вертикалі (небо, земля й підземний світ), а четвірка – сторони світу. 
Спочатку до олімпійців належали Зевс, Гера, Гестія, Аполлон, Посейдон, Деметра, Афіна, Ар-
теміда, Арес, Гермес, Афродіта й Гефест, а також іноді й Аїд та інші боги. А коли до олім-
пійської родини «прийняли» Діоніса, народився міф про те, що Гестія залишила Олімп, утомив-
шись від постійних суперечок богів.
2. Словникова робота.

Пантеон (у перекладі з давньогрецької – храм, присвячений усім богам) – сукупність богів 
певної міфології на чолі з верховним богом.
3. Робота над міфологічним словником.
 За розділом підручника «Боги та герої Давньої Греції» (с. 22–26) заповніть таблицю «Олім-

пійський пантеон».

Олімпійський пантеон

Імена богів Ким були або що уособлювали Покровителями яких занять уважалися

Зевс Бог неба, грому і блискавок Верховний бог греків, цар і батько богів та людей, 
подарував людям закони, установив владу царів, 
також охороняє сім’ю й будинок

Посейдон Володар світових вод Шанували як бога води, конярства й мореплавства
Аполлон Бог світла, науки та мистецтва, утілен-

ня чоловічої краси
Покровитель музики, віщування та лікування

Гера Сестра і дружина Зевса Покровителька шлюбу, жінок та народження дітей
Афіна Божество духовної діяльності, мис-

тецької винахідливості й мислення
Покровителька мудрості, ремесел, ручної праці

Деметра Богиня родючості, хліборобства Покровителька врожаю, багатства, добробуту
Артеміда Богиня тваринного й рослинного світу Покровителька молоді, мисливства
Арес Бог війни Покровитель полководців та військових
Гермес Бог торгівлі, вісник богів Покровитель дотепності, гімнастики, мандрівників, 

доріг, торгівлі
Гефест Бог вогню та ковальства Покровитель ковалів та ремісників
Гестія Богиня вогню Покровителька домашнього вогнища, сімейного 

добробуту і щастя
Афродіта Утілення краси, чарівної жіночності Шанували як богиню вроди й кохання
Аїд Бог підземного світу, володар «царства 

тіней» померлих
Шанували як володаря незліченних підземних скар-
бів і людських душ

Діоніс Бог рослинності, родючості, вологи Покровитель виноградарства й виноробства

4. Коментоване читання міфу про Прометея.
5. Словникова робота.

Альтруїзм – безкорислива турбота про благо інших людей.
Тиран – зокрема: жорстокий свавільний правитель; той, хто диктує свою волю, пригноблює 

кого-небудь; мучитель.
Тиранѕя – зокрема: влада, що тримається на свавіллі, насильстві, жорстокості.
Прометеїзм, Прометеїв вогонь – уособлення самовідданості, шляхетних почуттів і вчинків 

людини, незгасного прагнення досягти високої мети. Людство, віддаючи шану тим, хто подолав 
такий самий тернистий життєвий шлях, як і Прометей, увічнило його в мові.
6. Евристична бесіда за змістом прочитаного міфу.
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 1. Який з образів міфу протиставлено образу Прометея?
2. Доведіть свою думку, назвавши відповідні риси характеру цього героя, і обґрунтуйте її 
прикладами з тексту.
3. Як називається прийом протиставлення в літературі? Що ще, крім характерів двох героїв, 
протиставлено в міфі?
4. Чи є людині місце у світі, який влаштовує Зевса?
5. Чи є місце для людини у світі, якого прагне Прометей?
6. Чи можна стверджувати, що, згідно з міфом, Прометей – винахідник різноманітних наук 
і ремесел – дав людям куль турні блага, які уможливили розвиток цивілізації?
7. Чи можна назвати Зевса тираном, а Прометея борцем з тиранією?
8. Чому Прометей порушив Зевсову заборону й подарував людям життєдайний вогонь?
9. Ім’я Прометей означає «провидець», «той, хто перед ба чає». Що саме передбачив Проме-
тей?
10. Чи відкрив Прометей таємницю Зевсу? Про які риси характеру титана свідчить цей учи-
нок?
11. Чи можна вважати Прометея альтруїстом? Доведіть свою думку.

• Висновки.
Отже, протистояння Прометея та Зевса – не лише боротьба характерів. Насамперед це боротьба 

двох світоглядів, двох світів: Зевсового, де людина нічого не варта, і Прометеєвого – створеного для 
людини. Титан Прометей увійшов до числа вічних образів не через те, що наважився повстати 
проти верховного бога, а саме тому, що боровся за світ, у якому людина могла б жити гідно.
7. Робота над поняттям «культурний герой».
 1. Які рядки міфу доводять, що Прометей мав незвичайне походження?

2. Як Прометей упорядковує життя людей, утверджуючи певні закони й порядок?
3. Що здобуває або створює для людей Прометей?
4. Яку заборону порушує Прометей?
5. Через які випробування проходить Прометей, доводячи свою правоту?
6. Які факти свідчать про непомірну силу героя, його надлюдські можливості?
7. Чи здійснює герой подвиги? Які саме?
8. Як ви розумієте слова з давньогрецького міфу, узяті за епіграф до уроку?

• Висновки.
Міфи про культурних героїв пояснювали життя суспільства, утверджуючи певні закони люд-

ського буття. Подвиги таких героїв сприяли накопиченню загальнолюдських знань, муд рості. 
Саме за це їх шанували й пам’ятали протягом віків.

Має незвичайне
походження

Бореться з чудовиськами, 
що загрожують людям

Порушує заборону богів

Здійснює подвиги

Долає випробування,
щоб довести свою правоту

Дає людям корисні культурні 
навички і знання

Упорядковує життя людей, 
утверджуючи певні закони

й порядок

Наділений величезною 
силою та надлюдськими

можливостями

Культурний
герой

8. Проблемне запитання.
Чи можна назвати героя давньогрецького міфу Прометея героєм в іншому розумінні цього 

слова? Доведіть свою думку.
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Герой – 1. Видатна своїми здібностями й діяльністю людина, що виявляє відвагу, самовідда-
ність і хоробрість. 2. Особа, яка чимсь відзначилася, привернула до себе увагу. 3. Особистість, яка 
стала об’єктом поклоніння, обожнювання. 4. Головна дійова особа літературного твору, персонаж.
9. Характеристика образу Прометея.
 Доберіть приклади з міфу на підтвердження вказаних чеснот Прометея.

Характеристика образу Прометея

Прометей є уособленням 

мужності шляхетності
рішучості стійкості
справедливості сміливості
чесності нескореності
безкорисливості щирості
мудрості витривалості
самовідданості волелюбності
гуманності
альтруїзму

10. Робота над поняттям «вічний образ».
У давньому міфі Прометей постає уособленням щирості й сили духу, волелюбності й само-

пожертви в ім’я людства. Велич його подвигу протягом століть викликає повагу й захоплення.
Так, давньогрецький митець Есхіл присвятив титанові низку трагедій, з яких, щоправда, 

збереглася лише одна – «Прометей закутий». Цей «вічний образ» оживав у творах видатних 
письменників Ґете, Байрона, Шеллі, надихав славетних майстрів пензля Мікеланджело, Тіціа-
на, Ріберу, Сальватора Розу, композиторів Бетховена, Ліста, Танєєва, Скрябіна. Надзвичайно 
популярний образ Прометея і в Україні. Прометея уславили Шевченко, Франко, Леся Українка, 
Малишко та інші вітчизняні митці.
• Цитатна доріжка.

У тому твій небесний гріх,
Що людям зменшив ти страждання,
Що світлом розуму й пізнання
На боротьбу озброїв їх?
Хай доля зла тебе скувала,
Та виклик твій, борня зухвала,
Завзяття вогненне твоє,
Твій гордий дух і непокора,
Що їх і небо не поборе,
Для смертних прикладом стає.

Дж. Ґ. Байрон «Прометей»

За горами гори, хмарою повиті;
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день божий довбе ребра
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип’є
Живучої крові, –
Воно знову оживає
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.

Т. Шевченко «Кавказ»

Слова – полова,
Але огонь в одежі слова –
Безсмертна, чудотворна фея,
Правдива іскра Прометея.

 І. Франко «Лісова ідилія»
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Прометею, Прометею!
Одлетів твій коршак хижий,
Не допив живої крові,
Плоть живу не доклював.
Увірвався ржавий ретязь,
Скеля порохом розпалась,
У титана під ногою
Переможений Кавказ.
Прометею, Прометею!
Чорний коршак не прилине:
Одігнав його навіки
Твій незгашений вогонь.

М. Рильський

• Обговорення творів живопису, у яких використано сюжет міфу про Прометея (Д. ван Бабю
рен «Бог Гефест заковує в кайдани Прометея» (1623); Ґ. Моро «Прометей» (1868); П. П. Рубенс 
«Прометей прикутий» (1610–1612); Г. Ф. Фюґер «Прометей несе людям вогонь» (1817); Я. Йор
данс «Закутий Прометей» (бл. 1640)).

V. Підсумки.
 Чи не згас вогонь Прометея в сучасному суспільстві? Чи актуальний сьогодні альтруїзм? 

Дайте стислу обґрунтовану відповідь.

Приклади відповідей

Справжні альтруїсти хочуть, щоб у світі не було війн, невиліковних хвороб, катастроф тощо. 
Саме тому посли доброї волі з багатьох країн світу намагаються мирним шляхом урегулювати 
важливі державні й політичні проблеми в різних куточках планети. Багато відомих людей ро-
блять це не для того, щоб прославитися ще більше, а для того, щоб допомогти тим, хто потребує 
співчуття й турботи.

У міжнародній організації Червоний Хрест працюють представники різних країн світу. До-
бровольці з Червоного Хреста – альтруїсти, адже вони захищають життя і здоров’я людей неза-
лежно від національності, віросповідання, місця проживання та суспільного становища.

Альтруїзм – це безкорислива турбота про благо людства, тож альтруїстами можна вважати 
видатних науковців, які прислужилися прогресу. У кожній країні їх сотні, як-от Павлов, Ціол-
ковський, Корольов, Марія і П’єр Кюрі, Альберт Ейнштейн і багато інших.

На мою думку, альтруїзм актуальний за будь-яких часів. Наприклад, серед нас є люди, які 
всиновили дитину або відкрили сімейний дитячий будинок. Гадаю, так чинять справжні аль-
труїсти…

Я вважаю, що вогонь Прометея не згас. Можливо, у певні моменти він горить не так яскраво, 
як хотілося б. Однак альтруїзм актуальний сьогодні й буде актуальним завжди. Допоки існува-
тиме людство, будуть жити ті, хто з чистим серцем і відкритою душею даруватимуть радість 
іншим.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 26–30.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного (підруч ник, с. 30).

3. Ознайомтеся з давньогрецькими міфами, які анонсовано в рубриці «Літературний наві-
гатор» (підручник, с. 35–38).
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Дата 

Клас 

Урок 5

Т е м а. Міфи про Геракла
Мета: ознайомити зі змістом міфів про подвиги Геракла, поглибити 

поняття про міф, навести приклади наявності в міфах різноманітних 
фантастичних елементів, вигадки;

розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу ху-
дожнього твору, розвивати уяву, образне мислення, уміння усно ви-
словлювати власну думку й обґрунтовувати її; розвивати вміння аналізу-
вати міф як літературний твір;

формувати навички роботи в команді, у парі, уміння прислухатися до 
альтернативної думки та дискутувати; формувати навички усного сло-
весного малювання; виховувати всебічно розвинену особистість.

Обладнання: підручники, плакат «Сходинки до Олімпу», текст міфу 
про Авгієві стайні.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Багато синів було в Зевса, але серце віщува-
ло йому: тільки тепер настав час народитися 
найславетнішому, наймогутнішому синові.

З давньогрецького міфу

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Дидактична гра «Сходинки до Олімпу».

Матеріал для гри

Плакат зі схематичним зображенням гори Олімп, на якій сходинками (знизу вгору) розмі
щено запитання: 1. Якого бога в Давній Греції вважали верховним? 2. Чому Посейдона шану-
вали не лише моряки, але й вершники? 3. Кому зі смертних удалося повернутися з Аїду? 
4. Чому зображення Гермеса іноді розміщують на вивісках поштових відділень? 5. Як народи-
лася богиня Афіна? 6. Що уособлювала богиня Афродіта? 7. Хто з давньогрецьких богів був 
кульгавим? 8. Хто з давньогрецьких богів був найвеселішим? 9. Яке ім’я мала дружина Зевса? 
10. Чому Ареса не любили ні боги, ні люди? 11. Атрибутами якого давньогрецького бога були 
лук із золотими стрілами й лаврове дерево? 12. Скільки богів збиралося за столом на Олімпі? 
Хто це був?

Опис гри

Учитель вивішує на дошці плакат і звертається до учнів: «Кожен народ створював у своїх 
міфах образну модель Усесвіту. Для давніх греків такою моделлю стала священна гора Олімп. 
Олімп символізує прагнення досягти досконалості». Школярі записують відповіді на подані 
запитання і підраховують бали (кожна правильна відповідь – один бал). Учитель визначає пере-
можців та ознайомлює клас із сучасними поняттями «олімп» (найвища рада, найвищі сфери 
суспільства), «олімпієць» (людина, що зберігає спокій за будьяких обставин, стоїть понад 
буденними пристрастями), «олімпійський спокій» (незворушність, величний спокій).

Відповіді на запитання гри
1. Зевса.
2. Бо давні греки вірили, що Посейдон створив коней і навчив людей приборкувати їх.
3. Орфею (зачарувавши своїм мистецтвом владику царства мертвих Аїда та його дружину 

Персефону, великий співець ублагав їх повернути на землю свою дружину Еврідіку).
4. Бо Гермес був кур’єром Зевса, його посланцем, вісником і глашатаєм.
5. У військовому вбранні, озброєна списом і щитом Афіна вийшла з голови Зевса.

Урок 5
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6. Афродіта уособлювала ідеал фізичного здоров’я, краси й досконалості, гармонії та пропор-
ційності.

7. Бог вогню й ковальства Гефест.
8. Бог виноградарства Діоніс.
9. Гера.
10. Бо Арес був богом війни.
11. Аполлона.
12. Дванадцять богів, а саме: Зевс, Гера, Гестія, Деметра, Посейдон, Афіна, Артеміда, Арес, 

Гермес, Гефест, Афродіта, Аполлон. Згодом Гестія залишила Олімп, поступившись місцем Діо-
нісу.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя. Інформаційна довідка «Передісторія подвигів Геракла».

Інформаційна довідка

За міфами, Геракл був сином бога Зевса і смертної жінки Алкмени. Немовля назвали Алкі-
дом, що означає «сильний». Зевс любив сина й передрікав йому владу над Грецією. Однак Гера 
вирішила випробувати Алкіда, щоб виявити, чи гідний він такого високого призначення. Дові-
давшись про це, Зевс сказав богині: «Я знаю, тепер ти будеш переслідувати сина Алкмени, 
піддавати його багатьом небезпекам. Але він витримає всі випробування, здолає всі перешкоди, 
а твої зусилля перешкодити йому тільки збільшать його славу. Він здійснить подвиги, яких до 
нього не здійснював ніхто, і здобуде багато славних перемог. А коли він закінчить свої земні 
справи, я підніму його на Олімп, і ти сама приймеш його в коло безсмертних. І нехай ім’я його 
буде Геракл, що означає “прославляє Геру”».
2. Коментоване читання міфу «Лернейська гідра (другий подвиг Геракла)».
3. Евристична бесіда за змістом прочитаного міфу.
 1. Як у міфі описано лернейську гідру? Чим вона шкодила людям?

2. Які риси вдачі Геракла виявилися під час битви з гідрою? Як героєві вдалося вивести чу-
довисько з рівноваги?
3. Чому Гераклові не вдалося відразу знищити гідру?
4. Як героєві допоміг друг Іолай?
5. Якої властивості набули стріли Геракла після двобою з гідрою?
6. Спираючись на текст міфу, доведіть, що Гераклові притаманні сміливість і рішучість.
7. Чи вміє Геракл дружити? Чому ви дійшли такого висновку?
8. Які фантастичні елементи наявні в прочитаному вами міфі?
9. Які народні казки близькі за сюжетом до міфу про лернейську гідру? Що споріднює і що 
відрізняє описи битви в казці та міфі?
10. Чому, на ваш погляд, римські гладіатори, залишаючи арену, присвячували свою зброю 
Гераклу?

4. Коментоване читання міфу «Стайні царя Авгія (шостий подвиг Геракла)».
5. Евристична бесіда за змістом прочитаного міфу.

1. Чим славилися стайні царя Авгія?
2. Чому Авгій не повірив, що Геракл упорається із завданням Еврісфея за один день?
3. На основі прочитаного міфу доведіть, що Геракл не лише фізично сильна, а й розумна, 
кмітлива людина.
4. Які риси вдачі героя розкрито в міфі про Авгієві стайні?
5. Чим цар Авгій образив Геракла?

• Інформаційна довідка «Заснування Олімпійських ігор».
Міфи оповідають, що, перемігши ериманфського кабана (п’ятий подвиг), Геракл приніс жерт-

ви богам і заснував Олімпійські ігри. Олімпійські ігри вважалися загальногрецьким святом, 
тож у ті дні, коли вони відбувалися, у країні оголошували мир. Греки високо цінували пере-
можців олімпіад і навіть вели літочислення за Олімпійськими іграми.
6. Робота в парах. Завдання на встановлення відповідності.
 Установіть відповідність.
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Геракл…

А відкрив 1 Авгієві стайні 
Б приборкав 2 до краю світу й дістав яблука Гесперид
В спустився 3 немейського лева 
Г дійшов 4 коней Діомеда
Ґ знищив 5 у царство мертвих і приборкав Кербера
Д убив 6 пояс Іпполіти 
Е добув 7 лернейську гідру
Є упіймав 8 критського бика
Ж звільнив 9 стимфалійських птахів
З розігнав 10 місто Псофіс від ериманфського кабана
И вичистив 11 дорогу до океану і пригнав стадо Геріона
І завоював 12 керинейську лань

Д о в і д к а

Дванадцять подвигів Геракла 
Продовження таблиці

Назва подвигу Короткий зміст

Немейський лев Велетенський лев, син Тіфона і Єхидни, жив біля міста Немея і спустошував його околиці. 
Шкіра тварини була такою міцною, що ні стріли, ні списи не могли її ушкодити. Геракл за-
душив лева голими руками.

Лернейська гідра Дев’ятиголове чудовисько з тілом змії, породження Тіфона і Єхидни, що жило в болоті біля 
міста Лерна. Подих гідри знищував усе живе, а одна з її голів була безсмертною. Геракл 
переміг чудовисько, покликавши на допомогу свого друга Іолая, що припікав свіжі рани гідри.

Стимфалійські птахи Своїми мідними пазурами і дзьобами стимфалійські птахи вбивали людей і тварин, а їхні 
бронзові пера були гострими, мов стріли. Жили ці хижі птахи на околицях міста Стимфала. 
Гераклові вдалося вигнати їх за допомогою двох мідних тимпанів (ударних музичних інстру-
ментів), подарованих богинею Афіною. Від оглушливого звука тимпанів птахи знялися над 
лісом: частину з них герой убив, інші відлетіли за межі Греції.

Керинейська лань Надумавши покарати людей, богиня Артеміда наслала на їхні поля мідноногу лань із зо-
лотими рогами. Протягом року переслідував тварину Геракл, однак зміг упіймати її лише 
поранивши в ногу.

Ериманфський кабан і 
битва з кентаврами

На горі Ериманф жив надзвичайно лютий кабан з величезними іклами, що спустошував пе-
редмістя Псофіса. Геракл загнав чудовисько в глибокий сніг і, зв’язавши, відніс у Мікени.

Авгієві стайні Еврісфей доручив Гераклові вичистити стайні царя Авгія, що мав численні стада худоби. 
Царську скотарню не чистили протягом тридцяти років, однак герой заявив, що зробить це 
за один день. Аби виконати обіцянку, Геракл спрямував води річок Алфей і Пеней на Авгі-
єві стайні.

Критський бик Посейдон подарував критському царю Міносу вогнедишного бика. Мінос мав пожертвувати 
тварину богу морів, але не зробив цього. Відтак розгніваний Посейдон наслав на подарова-
ного бика сказ. Гераклові було доручено упіймати бика і привести його в Мікени. Щоб здій-
снити цей подвиг, герой переплив море на спині тварини.

Коні царя Діомеда Коні надзвичайної краси й сили жили у Фракії в царя Діомеда. Він годував їх людським 
м’ясом, кидаючи їм на поталу всіх чужоземців. Геракл приборкав і привів коней-людожерів 
до Еврісфея, який випустив їх на волю. У горах коней роздерли дикі звірі.

Пояс Іпполіти Пояс, який цариці амазонок Іпполіті подарував бог війни Арес, служив символом влади над 
амазонками. Цей пояс Геракл повинен був принести Еврисфею для його дочки, жриці боги-
ні Гери.

Корови Геріона Велетень Геріон мав три тулуби, три голови, шість рук і шість ніг. Геракл повинен був при-
гнати в Мікени корів велетня Геріона. Досягти острова, де випасав свої череди Геріон, до-
поміг Гераклу бог сонця Геліос, доставивши його на своєму золотому човні, а перемогти 
Геріона допомогла Афіна Паллада.
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Продовження таблиці

Назва подвигу Короткий зміст

Пес Кербер Кербер, охоронець царства Аїда, мав три голови, на його шиї звивалися змії, хвіст закінчу-
вався головою дракона. Геракл повинен був спуститися в Аїд і привести до Еврісфея Кер-
бера. За умовою Аїда Геракл міг забрати Кербера тільки в тому випадку, якщо приборкає 
його без зброї.

Яблука Гесперід Уважався найважчим подвигом. Гесперіди, дочки титана Атланта, доглядали за золотими 
яблуками в садах батька. Яблука, що дарують вічну молодість, зростали на золотому 
дереві, вирощеному богинею землі Геєю в подарунок Гері в день її весілля із Зевсом, 
а сад охоронявся драконом. Гераклу було наказано принести три золотих яблука. Труд-
нощі були в тому, що ніхто, крім морського віщого старця Нерея, не знав шляху до садів. 
Нерей був змушений відкрити таємницю шляху, щоб Геракл відпустив його.

Характеристика образу Геракла

Риси характеру Геракла Приклади з міфів

Турбота про людей Захищає міста людей від диких тварин на землі, воді, небі.

Сила й мужність Бореться з чудовиськами.

Сміливість, рішучість Сміливо спускається до підземного світу.

Розум, кмітливість Очистив Авгієві стайні, перехитрив Атласа, коли тримав замість 
нього небо.

Стриманість, терплячість Виконував забаганки Еврісфея.

Уміння цінувати дружбу Отримав підтримку Іолая в битві з лернейською гідрою.

 y Висновки.
Виконуючи доручення царя Еврісфея, Геракл виявив не лише мужність, фізичну силу, від-

вагу, а й неабиякий розум і винахідливість. У міфах про його подвиги давні греки розповіли про 
боротьбу людини з грізними силами природи, утілили свій ідеал чоловіка – захисника родини, 
роду, вітчизни.

Геракл був одним з найулюбленіших героїв Давньої Греції. На його честь зводили храми, 
жертовники, влаштовували ігри, йому приносили жертви. До нашого часу збереглися скуль-
птурні зображення героя та епізодів з його звитяжного життя.
7. Поетична майстерня.
 Складіть сенкан «Геракл».

Д о в і д к а

Сенкан – це п’ятирядковий вірш, що має таку будову:
перший рядок містить слово, яке називає тему (зазвичай це іменник);
другий рядок – опис теми, який складається з двох слів (два прикметники, які асоціюються 

з першим словом);
третій рядок називає дію, пов’язану з темою (зазвичай це три дієслова);
четвертий рядок містить думку-підсумок, що визначає ставлення до теми, виражає почуття 

з приводу неї (фраза із чотирьох слів);
п’ятий рядок складається з одного слова – синоніма до назви теми, що ніби підбиває підсу-

мок.

Приклад сенкана «Геракл»

Геракл,
Мужній і сміливий,
Бореться, думає, допомагає.
Долає численні перешкоди й труднощі.
Герой.
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V. Підсумки.
1. Слово вчителя.

Ми живемо серед міфів, самі того не помічаючи. Чи замислювалися ви, наприклад, звідки 
походить традиція встановлювати пам’ятники діячам історії та культури? Відомо, що в давни-
ну, аби вшанувати міфічних героїв, над їхніми могилами ставили кумирів. Отож, покладаючи 
до підніжжя пам’ятника квіти, ми, по суті, робимо так, як і наші далекі предки, що вірили 
в міфи.

Подвиги Геракла були улюбленими темами античного мистецтва. Найвідомішими зі скульп-
турних зображень героя є бронзова статуя «Геракл на відпочинку» невідомого античного автора, 
що зберігається в Луврі, та мармурова статуя «Геракл Фарнезе» роботи афінського митця Глі-
кона (Неаполь, Національний археологічний музей).
2. Словесне малювання.
 Який епізод з міфу ви обрали б, створюючи пам’ятник Гераклові? Спробуйте усно описати 

уявну скульптуру. Захистіть свій проект.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 31.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 1–3, підручник, с. 32).

3. Для участі у творчому конкурсі складіть історію про тринадцятий подвиг, який міг би 
здійснити Геракл.
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Дата 

Клас 

Урок 6
Т е м а. Міфи «Нарцис», «Пігмаліон»

Мета: ознайомити зі змістом міфів про Нарциса та Пігмаліона, по-
глибити поняття про міф, навести приклади наявності в міфах фантас-
тичних елементів, вигадки;

учити максимально ефективної колек тивної роботи (мозковий 
штурм), використовувати і творчо опра цьовувати висловлені ідеї та про-
позиції; розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу 
художнього твору, розвивати уяву й образне мислення учнів, уміння ви-
словлювати власну думку й обґрунтовувати її прикладами з прочитаних 
творів, розвивати вміння аналізувати міф як літературний твір;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до культури народів світу.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, репро дукція карти-
ни Караваджо «Нарцис біля струмка».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Якщо в нас любов живе, ми вічні.
Г. Гейне

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Міфологічний диктант.
• Яким богам молилися давньогрецькі…

учні (Афіні),
мореплавці (Посейдону),
мандрівники (Гермесу),
артисти (Аполлону),
мисливці (Артеміді),
ковалі (Гефесту)?

• Кому з богів молився грецький юнак…
коли йшов до гімназії (Гермесу),
коли збирався на полювання (Артеміді), 
коли вирушав на війну (Аресу),
коли висаджував дерево або виноград (Діонісу),
коли готувався відповідати на уроці (Афіні),
коли закохувався (Афродіті)?

2. Інформаційна довідка «Афродіта».
У давньогрецькому пантеоні богинею любові була Афродіта. Греки уявляли її високою, струн-

кою жінкою з ніжними рисами обличчя й золотавим волоссям. Афродіта уособлювала вічну 
юність і божественну красу. За міфами, богиня народилася з морської піни. Афродіта дарує 
щастя тим, хто вірно їй служить, і жорстока до тих, хто її не шанує.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.

Ви вже знаєте, що давньогрецькі міфи суттєво вплинули на формування європейської куль-
тури. Деякі з них і досі відіграють особливу роль у нашому житті. Герої цих міфів стали сим-
волами, тобто сама згадка їхніх імен викликає в уяві певні образи, почуття, думки, відсилає 
до певних явищ. Іноді такі герої символізують певні грані людської натури.
2. Коментоване читання міфу «Нарцис».
3. Евристична бесіда за змістом прочитаного міфу.

Урок 6
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 1. Якими епітетами схарактеризовано Нарциса в міфі?
2. Чому німфа Ехо не могла розповісти Нарцису про свої почуття?
3. Чому Нарцис відштовхнув закохану німфу? Чи міг він узагалі покохати?
4. Доведіть, що ключовими словами в характеристиці Нарциса є байдужість, душевна по
рожнеча, нездатність любити, агресивне відторгнення інших, самозакоханість.
5. Як було покарано Нарциса за холодність і гординю? Чи справедливо вчинила з ним Афро-
діта?
6. Які страждання випали на долю самозакоханого юнака?
7. Які думки й почуття викликає у вас трагедія Нарциса? Чому Нарцис, який цінує власну 
красу, не здатен бачити краси інших?
8. Яка квітка стала символом самозакоханої людини?
9. Чи близька вам ситуація, яку зображено в міфі про Нарциса? Чи траплялося подібне у ва-
шому житті, у житті ваших знайомих? Пригадайте прочитані літературні твори зі схожим 
сю жетом.

4. Хвилина компаративного аналізу.
 За поданим планом порівняйте образи Нарциса та Хлопчика-зірки з казки О. Уайльда. Через 

які випробування довелося пройти Зоряному хлопчику й Нарцису? Чому Зоряний хлопчик 
отримав прощення, а Нарцис – ні?

План порівняння  
головних героїв

Давньогрецький міф О. Уайльд
«Хлопчикзірка»

Походження Син річкового бога і німфи Королівський син

Зовнішність Надзвичайно гарний Вродливий

Основні риси характеру Холодність, гордовитість Жорстокість, бездушність

За що було покарано Відштовхнув німфу Ехо Відштовхнув рідну матір

Покарання Покохав своє відображення Став потворою

Після покарання Залишився біля струмка помирати, милую-
чись своїм відображенням

Змінилася душа: герой зрозумів 
свою провину

Фінал Смерть героя Фізичне й духовне відродження ге-
роя

5. Словникова робота.
Нарцис – зокрема: перен. самозакохана людина.
Нарцисизм – риса характеру, яка полягає в самозакоханості.

6. Мистецькі паралелі.
 1. Розгляньте репродукцію картини Караваджо «Нарцис біля струмка».

2. Як художник переосмислив давньогрецький міф? Як композиція картини увиразнює вза ємо-
зв’язок струмка й Нарциса?

7. Коментоване читання міфу «Пігмаліон».
8. Евристична бесіда за змістом прочитаного міфу.
 1. Ким був Пігмаліон?

2. Як митець ставився до кохання?
3. Яке почуття викликала в Пігмаліона скульптура, яку він створив?
4. У чому виявилася сила мистецтва?
5. До кого з богів скульптор звернувся по допомогу?
6. Чому Пігмаліон не наважився висловити своє бажання оживити статую і чому Афродіта 
виконала його мовчазне прохання?
7. Які з прочитаних вами творів мають спільні мотиви з міфом про Пігмаліона? (Китайська 
казка «Пензлик Маляна»).
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9. Мозковий штурм «Основні ідеї міфу “Пігмаліон”».

Основні ідеї міфу 
«Пігмаліон»

Краса здатна творити дива

Мистецтво має життєдайну силу

Краса здатна викликати любов

Любов може перетворити  
неживе на живе

V. Підсумки.
• Дидактична вправа «Старовинний сувій».

Міфологія Еллади справила значний вплив на розвиток культур інших народів і передусім на 
культуру Давнього Риму – могутньої держави, що підкорила півконтиненту. Зокрема, чимало 
богів з давньогрецького пантеону перейшли в давньоримський, щоправда, змінивши свої імена. 
Уявімо, що старовинний сувій, який містив відповідну інформацію, частково постраждав від 
часу, однак збереглися описи богів і римський варіант їхніх імен. Спробуйте відновити втрачену 
інформацію.

Давній Рим Опис бога Давня Греція

Юпітер Верховний бог, повелитель блискавки і грому Зевс

Юнона Дружина верховного бога, покровителька шлюбу Гера

Нептун Бог моря й річок Посейдон

Плутон Бог підземного царства мертвих Аїд

Вулкан Бог ковальства й вогню Гефест

Венера Богиня кохання і краси Афродіта

Марс Бог війни Арес

Мінерва Богиня-войовниця, богиня розуму Афіна Паллада

Меркурій Бог – покровитель торгівлі Гермес

Діана Богиня мисливства Артеміда

Вакх Бог виноградарства й виноробства Діоніс

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 32–34.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного (підручник, № 4, с. 33, № 4, с. 35).

3. Якою ви уявляєте священну гору Олімп, на якій давні греки «оселили» своїх богів? На-
малюйте її.
4. Складіть кросворд за міфами Давньої Греції.
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Дата 

Клас 

Урок 7

Т е м а. Урок розвитку зв’язного мовлення. 
Твір на основі особистих вражень «Мій улюблений 

міфологічний герой»
Мета: учити висловлювати власні враження і ставлення до героїв 

прочитаних міфів;
розвивати усне зв’язне мовлення, образне мислення учнів, уміння ви-

словлювати власну думку й обґрунтовувати її прикладами з прочитаних 
творів; розвивати навички спілкування, уміння працювати в парах і вести 
дискусію, складати план твору, добирати епіграф відповідно до змісту 
й основної думки твору; розвивати вміння аналізувати та систематизува-
ти навчальний матеріал; формувати уміння писати твір-роздум;

виховувати повагу до культурних досягнень різних народів, підтри му-
вати стійкий інтерес до міфу як до художнього твору; виховувати все біч-
но розвинену особистість.

Обладнання: підручники, інформаційні картки з основними поняття-
ми теорії написання творів, пам’ятка «Написання творчої роботи».

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Перед тим як почати писати, я ставлю собі три 
запитання: що хочу написати, як написати і для 
чого написати?

Максим Горький

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Актуалізація основних понять теорії написання творів за допомогою інформаційних карток.

Тема – те, про що йдеться у творі. Під темою ми розуміємо життєві явища, факти, проб леми 
й картини, які змалював автор.

Ідея – головний принциповий задум, який автор висловив у творі, основна думка.
Основні типи мовлення – розповідь, опис, роздум.
Розповідь – повідомлення про певні події, що відтворюються в часі. Загальна структура роз-

повіді така: початок, розвиток, кінець події. Розповідь має певні різновиди: повідомлення, опо-
відання, відповідь, найменування, перелік, оголошення.

Îпис – розповідь про властивості, ознаки певного предмета або явища. В описі подається 
характеристика людини, предмета, явища природи шляхом перерахунку їх суттєвих ознак. 
Найголовніше в описі – дати повне, конкретне або цікаве уявлення про об’єкт. Описи бувають 
пейзажні, портретні, інтер’єру, характеристики явищ, предметів, людини.

Роздум – висловлювання про причини якостей, ознак, подій. Роздум має складатися з трьох 
частин: тези, доказів, висновку. Чисті описи, роздуми, розповіді використовують рідко. Опис 
зазвичай виступає складовою частиною розповіді або пов’язаний з роздумом; роздум може до-
повнювати розповідь.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Робота над формулюванням теми твору.
 1. Яка з наведених тем ширша за змістом, а яка – вужча? Аргументуйте свою думку.

А. Мій улюблений міфологічний герой.
Б. Прометей – мій улюблений міфологічний герой.
В. Сила – основна риса мого улюбленого міфологічного героя Геракла.
2. Яка з наведених тем вимагатиме твору розповідного характеру, яка – твору-опису, а яка – 
твору-роздуму?

Урок 7
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А. Дванадцять подвигів Геракла. Б. Яким я уявляю Геракла. В. Чому Геракл став улюбле-
ним героєм Еллади?
3. Розташуйте наведені теми в такому порядку, щоб кожна наступна була ширшою за попе-
редню.
А. У чому подвиг Прометея? Б. Прометей – символ безкорисливого подвигу заради людей.  
В. Які риси характеру допомогли Прометеєві здійснити подвиг?

2. Робота над епіграфом до твору «Мій улюблений міфо ло гічний герой».
 З висловлювань видатних людей і прислів’їв доберіть таке, що найбільше відповідає харак-

теристиці вашого улюбленого міфологічного героя. Обґрунтуйте свій вибір.
1. «Чим більше людина дає людям і менше вимагає для себе, тим вона краща». (Л. Толстой)
2. «Хто не прагне, той і не досягає; хто не дерзає, той і не отримує». (В. Бєлінський)
3. «У житті є тільки одне безсумнівне щастя – жити для інших». (Л. Толстой)
4. «Людина повинна бути розумною, простою, справедливою, сміливою і доброю. Тільки тоді 

вона має право носити це високе звання – Людина». (К. Паустовський)
5. «У житті завжди є місце подвигу». (Максим Горький)
6. «Не залишай шляху честі й обов’язків. Це єдине, звідки ми черпаємо щастя». (Демосфен)
7. «Ціна людини – її справи». (Максим Горький)
8. «Сила мовчить, слабкість кричить». (Російське прислів’я)
9. «Сила без голови шаліє, а розум без сили мліє». (Українське прислів’я)
10. «Усі Мистецтва в людей – від Прометея!» (Есхіл)
11. «Слова – полова, // Але огонь в одежі слова – // Безсмер тна, чудотворна фея, // Правди-

ва іскра Прометея». (І. Франко)
12. «Твій гордий дух і непокора, // Що їх і небо не поборе, // Для смертних прикладом 

стає». (Дж. Г. Байрон)
3. Робота в парах над змістом твору «Мій улюблений міфоло гічний герой». 
 Послідовно дайте відповіді на подані запитання.

1. Який міфологічний герой вам найбільше подобається?
2. Які вчинки улюбленого героя вас привабили?
3. Як ці вчинки характеризують героя?
4. Якою ви уявляєте зовнішність свого улюбленого героя?
5. Чому цей герой став улюбленим для багатьох людей?

4. Робота над структурою твору «Мій улюблений міфоло гічний герой».
 За типом мовлення це твір-роздум. Ви значте, які з опрацьованих запитань стосуються тези, 

які – доказів, а які – висновку. На основі запитань складіть простий план твору.

Приклад плану

1. Мій улюблений міфологічний герой Прометей.
2. Викрадення вогню – головний подвиг Прометея.
3. Благородство і людяність – основні риси характеру Прометея.
4. Опис зовнішності героя.
5. Прометей – «вічний образ» у мистецтві.

5. Словникова робота.
 Випишіть з тексту міфу дієслова, які увиразнюють важливість учинків героя; серед наведе-

них словосполучень оберіть ті, що характеризують героя.
Борець за справедливість; хоробрість, завзятість; відданість людям; прагнення до прогресу; 

віра в торжество справедливості; сила духу, гордість і непокора; незламність духу; велич  под-
вигів.
6. Усний твір на задану тему.

V. Підсумки.
• Робота над письмовим твором.
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Пам’ятка «Написання творчої роботи»

О с н о в н і  в и м о г и  д о  п и с ь м о в о ї  т в о р ч о ї  р о б о т и
1. Добре знання матеріалу; чітко продумана логіка розкриття теми.
2. Використання найпереконливіших фактів, прикладів, доказів.
3. Образність викладу.
4. Стилістична, орфографічна й пунктуаційна грамотність.
Я к  п р а ц ю в а т и  н а д  т в о р о м - р о з д у м о м
1. Поміркуйте над завданням: яку проблему порушено (сформулюйте її своїми словами); 

яким може бути шлях її вирішення.
2. Доберіть необхідний фактичний матеріал.
3. Розподіліть (згрупуйте) фактичний матеріал на загальних підставах.
4. Порівняйте фактичний матеріал для встановлення між групами подібності або різниці.
5. Зробіть висновки, узагальнення.

VІ. Домашнє завдання.
  1. Повторіть тему «Міфи народів світу», склавши диктант з літературознавчих термінів 

і назв, пов’язаних з вивченими міфами.
2. Опрацюйте підсумкові запитання й завдання, уміщені на с. 39–40 підручника.
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Дата 

Клас 

Урок 8

Т е м а. Контрольна робота № 1. Міфи народів світу
Мета: підсумувати й узагальнити знання учнів про міфи народів сві-

ту, їхню жанрову специфіку, сюжетне розмаїття;
виявити рівень знань, умінь і навичок учнів; розвивати зв’язне мов-

лення, логічне мислення;
виховувати дисциплінованість, зібраність, уміння зосередитися.
Обладнання:  посібник «Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для 

контрольних і самостійних робіт» (автори Є. Волощук, О. Слободянюк, 
видавництво «Генеза»).

Тип уроку: урок контролю та оцінювання навчальних досягнень.

Чим більше знаєш, тим більше можеш.
Е. Абу

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Оголошення теми, мети, завдань, епіграфа уроку.
ІІ. Мотивація  навчальної  діяльності.  Ознайомлення  з  крите-

ріями оцінювання.
ІІІ. Робота над завданнями контрольної роботи № 1 «Міфи на-

родів світу». (Є. Волощук, О. Сло бодянюк. «Зарубіжна літера тура. 
6 клас. Зошит для конт рольних і самостійних робіт»).

ІV. Підсумки.
V. Домашнє завдання.

 Пригадайте байки, які ви читали (авторів, назви, зміст).

Урок 8
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Дата 

Клас 

Урок 9

Т е м а. Байка як літературний жанр, її характерні 
ознаки, художні особливості, повчальний зміст. Езоп. 
Поєднання конкретного й загального в байках Езопа. 
Утілення людських якостей в алегоричних образах. 

Мораль байок Езопа
Мета: дати визначення поняття «байка», пояснити основні ознаки 

байки, розкрити значення байки для культурного розвитку людства; озна-
йомити з напівлегендарними фактами життя і творчості Езопа як засно-
вника жанру байки; навести приклади й пояснити алегоричний і повчаль-
ний зміст байок Езопа, відображення в них законів життя людей;

розвивати навички читання з елементами коментування, переказу 
та аналізу байки; розвивати образне мислення, уміння висловлювати 
власну думку й обґрунтовувати її, розвивати вміння аналізувати твори 
живопису;

формувати толерантність і терпимість до альтернативних поглядів 
і думок, уміння працювати в команді;

прищеплювати інтерес до духовних надбань людства, виховувати по-
вагу до культур інших народів.

Обладнання: підручники, репродукція картини Д. Веласкеса «Езоп», 
текст уривків з «Повісті про Ксанфа-філософа й Езопа, його раба», карт-
ки з текстами байок Езопа, кубик з афоризмами з байок Езопа.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Він – раб, але мудріший за вільних; 
він негарний, але вищий за красенів.

Бабрій

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІI. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Дидактична гра «Пароль».
Така форма навчальної діяльності використовується з метою швидкого залучення учнів до 

роботи, коли можна об’єднати організаційний момент уроку з актуалізацією опорних знань 
і грою. Привітавшись, учитель не пропонує учням сісти, а просить кожного назвати, не повто-
рюючись («ланцюжком» – один за одним), своєрідний пароль – слово або словосполучення з ба-
йок, вивчених у молодших класах.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.

Сьогодні ми перекинемо місток між міфами стародавнього світу й літературою. Важливою 
віхою на цьому шляху є байки давньогрецького байкаря Езопа. Як міфи Давньої Греції стали 
підґрунтям світової культури, так байки, створені Езопом, стали основою світової байки.

Хто такий Езоп? Чому його байки понад два з половиною тисячоліття знаходять свого чита-
ча? У чому таємниця майстерності давнього байкаря?

Запитань чимало (учитель заздалегідь вивішує на дошці листки з трьома знаками питан
ня), тож і урок за творчістю Езопа ми побудуємо як пошук розгадок таємниць, залишених нам 
видатним байкарем. Наш урок складатиметься з трьох розділів: «Таємниця долі Езопа», «Таєм-
ниця творчості Езопа», «Таємниця безсмертя Езопа» (учитель відкриватиме знаки питання 
під час обговорення частин навчального матеріалу).

Езопа недарма називають легендарним. Адже все, що ми про нього знаємо, – лише легенди 
й перекази. Спробуймо, однак, відкрити таємницю долі видатного байкаря.

Урок 9
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Уперше про Езопа згадує античний історик Геродот. І саме від нього ми дізнаємося про те, 
що байкар жив у VI ст. до н. е. й був рабом Ксанфа, який уважав себе філософом. Римський 
письменник ІІ ст. Авл Гелій залишив нам словесний портрет мудреця: «Езоп був рабом – не
вільником, за походженням не греком, а чужинцем. Дуже негарним на вигляд: у нього було ве
лике черево, велика голова, а на спині горб. Проте цей бридкий раб вирізнявся неабияким розу
мом. Свої корисні поради й настанови він давав без суворості та владності, як це зазвичай влас
тиво філософам, – вигадував дивні й цікаві притчі; розумно й далекоглядно обдумані історії 
передавав людям».
2. Робота з репродукцією картини Д. Веласкеса «Езоп».
 Порівняйте зображення Езопа на репродукції картини Дієго Веласкеса зі словесним опи-
сом, залишеним Гелієм. Художник зосереджує увагу не на зовнішності митця, а на багатстві 
його внутрішнього світу. Те саме робить і давньогрецький байкар Бабрій, слова якого взято 
за епіграф до нашого уроку. Не врода робить людину привабливою, а її вчинки й думки. 
Спробуймо уявити Езопа не за описом зовнішності, а за його вчинками. Пізніше легенди про 
незвичайне життя Езопа було записано невідомим автором у «Повісті про Ксанфа-філософа 
й Езопа, його раба».

3. Ознайомлення з відомостями про життя Езопа та особливостями його байок (інтер активне 
навчання).

Як організувати роботу
• Підготуйте матеріал, необхідний для уроку, та індивідуальний інформаційний пакет для 

кожного з учнів.
• Підготуйте кольорові позначки, що визначатимуть приналежність кожного школяра до 

певної «домашньої» групи (кількість кольорів – за числом «домашніх» груп, у межах однієї 
групи однаковий колір позначок).

• Підготуйте позначки-номери, що визначатимуть приналежність кожного учня до певної 
«експертної» групи (кількість номерів – за числом «експертних» груп, у межах однієї групи 
однакові позначки-номери).

• Розподіліть учнів на «домашні» групи від трьох до п’яти осіб (залежно від чисельності кла-
су) і роздайте їм відповідні кольорові позначки. Потім створіть «експертні» групи, які збирати-
муться пізніше (у кожній «експертній» групі мають бути представники всіх «домашніх» груп). 
Роздайте відповідні позначки-номери.

Розділ І. Таємниця долі Езопа

• Надайте «домашнім» групам інформацію для засвоєння (кожній групі – один із запропо-
нованих уривків з «Повісті про Ксанфа-філософа й Езопа, його раба»).
1. Завдання для «домашніх» груп.
 1. Прочитайте уривок з «Повісті про Ксанфа-філософа й Езопа, його раба» (опанувати його 

слід так, щоб можна було поділитися інформацією з однокласниками).
2. Визначте, які риси характеру Езопа розкрито в тексті.

Текст для першої групи

Легенда розповідає, що одного дня Езоп копав землю в полі й раптом побачив самотню жінку 
у вбранні жриці, яка підійшла до нього і сказала: «Добра людино, коли в тобі є співчуття до 
смертних – покажи мені дорогу до міста, бо я заблукала». Езоп нагодував жінку хлібом і мас-
линами, напоїв джерельною водою, потім вивів на дорогу й показав, куди йти.

Жриця дісталася дому й розповіла своїй володарці Ісіді, богині плодючості, материнства, 
здоров’я й мореплавства, про цю пригоду. Богиня вирішила нагородити раба за його благодіян-
ня й подарувала Езопові голос, надихнула на складання цікавих мудрих промов. Так він по-
збувся німоти і став одним з наймудріших людей Греції.

Текст для другої групи

Езоп служив у Ксанфа, який уважав себе філософом, але насправді поступався силою розуму 
своєму рабу. Якось Ксанф наказав Езопові купити на базарі найдорожчу річ. Мудрець приніс 
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йому свинячі язики. На запитання здивованого господаря він відповів: «Язик – могутня зброя, 
завдяки йому можна проповідувати любов, справедливість, творити добро, дарувати надію, ці-
нувати й поважати людей, тому язик є найдорожчою річчю». За деякий час Ксанф звелів Езо-
пові принести з базару найдешевшу річ. Езоп виконав доручення й повернувся знову з язиками. 
Цього разу він зауважив: «Язик може чинити зло, убивати людей, завдавати болю, призводити 
до розчарування. Отож він і є найдешевшою річчю».

Текст для третьої групи

Якось господар послав Езопа до міста з дорученням. Дорогою мудрецеві зустрівся суддя, який 
суворо запитав, куди він іде. «Не знаю», – відповів раб. Ця відповідь не сподобалася судді, і він 
наказав доправити підозрілого раба до в’язниці. «Але я сказав щиру правду, – стверджував Езоп. – 
Звідки ж мені було знати, що я потраплю до в’язниці». Суддя розсміявся й відпустив його.

Текст для четвертої групи

За переказами, Езоп був рабом у неука Ксанфа, який вважав себе філософом. Почувши від 
Езопа якусь справді мудру думку, він привласнював її і хизувався перед друзями власною вче-
ністю. Якось хвалько потрапив у пастку: заявив своїм співрозмовникам, що такий розумний 
і всесильний, що знає, як випити море. Його спіймали на слові й побилися об заклад: якщо за-
втра вранці не вип’є море, утратить свій маєток.

Отямившись, хвалько побіг додому, покликав Езопа і сказав: «Рятуй мене! Проси за поряту-
нок усе, що хочеш!» Стати бідним для Ксанфа було найстрашнішим. «Я навчу тебе, що сказати 
друзям, – відповів Езоп. – За це ти маєш дати мені волю». Ксанф змушений був погодитися.

На ранок він прийшов на берег моря, де зібрався цілий натовп, щоб посміятися над хваль-
ком. Ксанф гордо оглянув присутніх і сказав: «Я вип’ю море, але для цього потрібна чаша. 
Зробіть її, перелийте воду з моря в чашу, і я доведу, що я не базіка!» Усі були приголомшені: 
«Що й сказати, Ксанф таки має розум! Ксанф таки філософ!»

А справжній філософ і великий байкар Езоп ішов по дорозі з торбиною й дихав на повні гру-
ди, бо був відтепер вільним!

Текст для п’ятої групи

Байкар Езоп якось на дозвіллі потрапив на корабельну верф. Корабельники почали глузувати 
з нього. Тоді у відповідь їм Езоп сказав: «Спочатку на світі були тільки хаос і вода. Потім Зевс 
захотів, щоб у світі явилася й інша стихія – земля; і він наказав землі випити море в три ковт-
ки. Із першим ковтком показалися гори; із другим ковтком відкрилися рівнини; а коли вона 
збереться сьорбнути і втретє, та ваша майстерність виявиться нікому не потрібна».

Езоп показав, що, коли дурні люди насміхаються над кращими, чим вони, самі того не по-
мічаючи, тільки наживають собі від них гірших прикростей.

Текст для шостої групи

Багато років жив Езоп на Самосі вільною й шанованою людиною, а потім вирішив побачити 
світ і вирушив у мандри грецькими містами. Усюди він проводив бесіди і нарешті потрапив 
у Дельфи. У своїх промовах Езоп звинуватив дельфійських жерців у тому, що вони не сіють і не 
жнуть, а живуть з пожертв. Невдоволені священнослужителі вирішили жорстоко помститися 
Езопові: вони заховали в його речах золоту чашу з храму, а потім звинуватили у крадіжці й за-
судили до страти, поставивши на скелі над прірвою. Езоп звернувся до жителів міста з прохан-
ням дозволити прочитати хоча б одну байку. І коли оповідь завершив, сам кинувся зі скелі 
в море.

• Після завершення роботи «домашніх» груп запропонуйте учням розійтися по своїх «експерт-
них» групах, де вони стануть «експертами» з окремої теми (своєї частини інформації). Кожна 
«експертна» група повинна вислухати представників усіх «домашніх» груп і проаналізувати 
матеріал загалом.
2. Завдання для «експертних» груп.
 1. Поділіться інформацією про Езопа, яку отримали, читаючи уривок з «Повісті про Ксанфа-

філософа й Езопа, його раба».
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2. Які риси характеру Езопа найбільше вплинули на його долю?
3. Чи можна вважати долю Езопа щасливою? Обґрунтуйте свою думку.
4. У чому полягає секрет долі байкаря?
• Після роботи в «експертних» групах слід зробити фронтальні висновки і представити їх 

у вигляді опорної схеми.

Риси вдачі 
Езопа, що 

вплинули на 
його долю 
і творчість

Доброта,
людяність

Волелюбність

Мудрість,
розум

Бунтарський
дух

Розділ ІІ. Таємниця творчості Езопа

• «Експертні» групи продовжують працювати, отримавши завдання прочитати по одній з ба-
йок Езопа («Вовк і Ягня», «Лисиця і виноград», «Мурашки й Цикада», «Хліборобові діти», «Хлі-
бороб і Змія») і підготувати переказ твору для ознайомлення з ним колег у «домашній» групі.

• Після читання запропонуйте учням повернутися «додому». Кожен учень має поділитися 
інформацією, отриманою в «експертній» групі, з членами своєї «домашньої» групи. Учні мають 
намагатися донести інформацію якісно й у повному обсязі за визначений учителем час.
1. Завдання для «домашніх» груп.
 1. Ознайомтеся зі змістом запропонованих байок у переказі однокласників.

2. Дайте відповіді на запитання:
• Який обсяг мають твори Езопа?
• Які сюжети в цих творах?
• З яких двох умовних частин складаються всі прочитані байки?
• Хто герої творів Езопа?
• Які риси людського характеру зображено в образах тварин, предметів?
• Чого і як навчають байки?

2. Літературознавчий словник.
Алегорія – спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні 

реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами.
Езопова (або езопівська) мова (підручник, с. 43).
Мораль – основний висновок, що міститься наприкінці байки, рідше – на початку.

3. Підбиття підсумків за допомогою опорної схеми.

Основні
ознаки
байки

Стислість
розповіді

Складається з розповіді 
й моралі

Повчальність

Герої – тварини, предмети, 
люди

Алегоричність

Розділ ІІІ. Таємниця безсмертя Езопа

• На цьому етапі роботи учні мають ознайомитися з іншими творами Езопа. Реалізувати це 
завдання можна за допомогою технології «Кожен учить кожного», яка підвищує інтерес шко-
лярів до навчання.
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1. Слово вчителя.
Ще одна таємниця Езопа в тому, що він не записав жодної зі своїх байок. Як же ми майже 

через дві з половиною тисячі років можемо їх прочитати? Річ у тім, що люди запам’ятовували 
байки Езопа й переказували їх один одному. Спробуймо й ми передати мудрість великого бай-
каря одне одному.

• Роздайте учням підготовлені картки з текстами байок Езопа, які не вивчалися раніше 
(у межах однієї групи кожен учасник отримує індивідуальний текст).

• Протягом кількох хвилин школярі опановують текст (перевірте, чи розуміють вони прочи-
тане).

• Запропонуйте учням поділитися засвоєною інформацією з іншими учасниками своєї групи. 
(Кожний учень може водночас спілкуватися тільки з однією особою. Завдання полягає в тому, 
щоб переказати прочитану байку, отримати відповідну інформацію від однокласника та заноту-
вати повчання байок. Протягом відведеного часу треба забезпечити спілкування кожного учня 
з якомога більшою кількістю інших для отримання максимально повної інформації).

• Після виконання цієї вправи слід проаналізувати й узагальнити знання, які отримали учні, 
за допомогою евристичної бесіди (відповіді можна записувати на дошці).
2. Евристична бесіда.
 1. Які явища людського життя засуджує Езоп у своїх байках?

2. Які риси людської вдачі висміює Езоп?
3. Які риси людської вдачі Езоп оцінює як позитивні?
4. До яких роздумів спонукають байки Езопа?
5. Що уславлює Езоп у своїх байках?

 y Висновки.
Байки Езопа засуджують насильство, грубість, нахабство, лінощі, брехливість, жорстокість; 

уславлюють благородство, шляхетність, доброту, розум, чесність, милосердя. Безсмертя творів 
Езопа – у розмаїтті сюжетів і тем, у надзвичайній спостережливості автора. Основна тема байок 
Езопа – людина та світ крізь призму добра і зла. Не випадково вислови з байок Езопа стали 
крилатими.

V. Підсумки.
 y Дидактична гра «Кубування».

Матеріали для гри

Кубик, на гранях якого містяться афоризми Езопа: 1. «Істинний скарб для людей – уміння 
трудитися». 2. «Краще навчитися пізно, ніж ніколи». 3. «Тонкість розуму краще, ніж краса 
тіла». 4. «Честолюбство затьмарює розум людини, вона перестає помічати небезпеку, що загро-
жує їй». 5. «Розумна людина не повинна братися до справи, не подумавши, до чого вона при-
зведе». 6. «Брехуни найбільше вихваляються тоді, коли викривати їх нікому».

Опис гри

Учень, який підкинув кубик, отримує завдання скласти міні-роздум з кількох речень на мо-
рально-етичну тему відповідно до обраного афоризму. Потім усі учасники групи обговорюють 
повідомлення, погоджуючись або не погоджуючись із висновками.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 42–45.
 2. Прочитайте кілька байок Езопа (крім тих, що вміщено в підручнику). Обміняйтеся з одно-

класниками інформацією про сюжети цих творів. Намагайтеся поспілкуватися з якомога 
більшою кількістю учнів (технологія «Кожен навчає кожного»).
3. Підготуйте «експонати» для віртуального музею І. Крилова (завдання на випередження: 
див. урок 10, IV.2).
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Дата 

Клас 

Урок 10

Т е м а. Іван Андрійович Крилов (1769–1844). 
«Вовк і Ягня». Моральні проблеми в байках 
І. Крилова. Яскравість алегоричних образів

Мета: поглибити знання про байку, її значення для культурного роз-
витку людства; ознайомити з фактами життя і творчості І. Крилова як 
яскравого представника жанру байки в російській і світовій літературі; 
розкрити алегоричний і повчальний зміст байок; порівняти втілення од-
накових сюжетів у творах різних авторів;

розвивати навички виразного читання з елементами коментування, 
переказу та аналізу байки, розвивати образне й логічне мислення, умін-
ня висловлювати власну думку й обґрунтовувати її;

виховувати особистість, здатну працювати над собою з метою позбу-
тися певних недоліків та критично ставитися до своїх учинків.

Обладнання: портрет письменника, підручники, тексти байок І. Кри-
лова, ілюстрації.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Люблю, где случай есть, пороки пощипать.

И. Крûлов

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературна розминка.
 1. Назвіть байки Крилова про…

лисицю («Ворона та Лисиця», «Лисиця та виноград», «Вовк і Лисиця», «Добра Лисиця», 
«Лисиця», «Лисиця й Осел»);
вовка («Вовк і Ягня», «Вовк на псарні», «Лев і Вовк», «Вовк і Кіт», «Вовк і пастухи», «Вов
ки та Вівці»);
ведмедя («Квартет», «Селянин і Наймит», «Пустельник і Ведмідь», «Працьовитий Вед
мідь», «Ведмідь у Бджіл»);
мавпу («Дзеркало та Мавпа», «Мавпа та окуляри», «Мавпи», «Мавпа», «Квартет»);
людей («Селянин і Наймит», «Дем’янова юшка», «Скринька», «Два хлопчики», «Кіт і Ку
хар», «Цікавий», «Селянин і Змія»).
2. Який герой промовляє наведені слова? З якої він байки?
«Голубонько, яка ж бо ти краса! Ну що за шийка! А очиці!» (Лисиця, «Ворона та Лисиця»).
«Хто слуха людських теревень: про Окуляри набрехали; пуття нема й на волос з них…» 
(Мавпа, «Мавпа та окуляри»).
«Друзі! Ну навіщо весь цей шум? Я, ваш звіддавна сват і кум…» (Вовк, «Вовк на псарні»).
«Не покинь мене, кум милий! Дай мені набратись сили…» (Бабка, «Бабка та Муравель»).
«Постривайте! Хіба заграєм так? Інакше посідайте…» (Мавпа, «Квартет»).
3. З якої байки наведені рядки?
«У сильного безсилий винен завсігди» («Вовк і Ягня»).
«Проспівала? Добре дбала – Та вже й потанцюй піди!» («Бабка та Муравель»).
«Ач! Моська, сильна ж бо вона, Раз гавка на Слона!» («Слон і Моська»).
«А Васька слухає та їсть» («Кіт і Кухар»).
«Тож, як сідати – сварки марні, Бо з вас музики незугарні» («Квартет»).
«Кішка усім звірам звір!» («Миша та Пацюк»).
«Хоч ви охрипніть у хвалах, й казати мулько, – Все ж ваша музика лиха!» («Зозуля та Пі
вень»).

Урок 10



58

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.

У петербурзькому Літньому саду, далеко від центральних алей, на невеличкому чотирикутно-
му майданчику, оточеному чагарником, стоїть пам’ятник. Біля нього завжди грається дітвора. Це 
пам’ятник великому російському поету-байкарю Івану Андрійовичу Крилову. Пам’ятник створе-
ний відомим скульптором Петром Клодтом і художником Олександром Агіним. Бронзовий Кри-
лов сидить у кріслі глибоко замислившись, біля нього звірі – герої його байок. Обличчя байкаря 
відкрите, очі добрі та проникливі. Пам’ятник було споруджено на кошти, зібрані по всій Росії.

Чому ж народ шанує пам’ять байкаря? Чому біля пам’ятника «дідусю Крилову» завжди сві-
жі квіти?
2. Ознайомлення з фактами життя й творчості І. Крилова. Віртуальна екскурсія музеєм байкаря.

• Першу залу уявного музею присвячено особистості І. Крилова. Учні демонструють «експо-
нати», виступають у ролі екскурсоводів, пояснюючи, чому саме ці речі опинилися в музеї і що 
вони розповідають про письменника.

Перша зала музею
Солдатська скриня з книжками. Це єдине, що залишив у спадок байкареві батько – армій-

ський офіцер. Родина Крилових жила в злиднях. Мати ходила в заможні родини читати Псал-
тир за небіжчиками. Іван не мав змоги навчатися в школі, однак самотужки опанував матема-
тику, рідну та іноземні мови.

Гусячі пера й чорнильниця. Підлітком Крилов служив «підканцеляристом»: підточував гуся-
чі пера, переписував тексти, розносив пакети.

Підручник з давньогрецької. Крилов вивчив давньогрецьку, щоб прочитати твори Езопа й Го-
мера в оригіналі.

Монети й асигнації (друга половина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст). Кілька років, не 
маючи змоги знайти гідну службу, Крилов працював на Монетному дворі.

Перепустка в Петербурзьку публічну бібліотеку. Крилов тридцять років служив у бібліоте-
ці, тож завжди був обізнаний з літературними новинками.

Картина Григорія Чернецова «Пушкін, Крилов, Жуковський, Гнєдич у Літньому саду». У бі-
бліотеці збиралися видатні митці того часу: письменники Олександр Пушкін, Василь Жуков-
ський, Микола Гнєдич (переклав «Іліаду» Гомера російською), художники Орест Кіпренський, 
Василь Тропінін та інші.

Скрипка. Крилов добре грав на скрипці. На запитання, навіщо він це робить, байкар відпо-
відав: «Просто так, із цікавості».

Книжки І. Крилова. Писати байки Крилов почав майже в сорок років. До цього були вірші, 
п’єси для театру, сатиричні твори.

Перша збірка письменника «Байки Івана Крилова». До неї увійшло двадцять три твори. За-
галом упродовж життя Крилов видав дев’ять збірок байок.

Золота медаль. У 1823 р. Російська Академія нагородила І. Крилова золотою медаллю «на 
знак великої од його байок користі російській мові і славі вітчизни».

Збірка байок І. Крилова іноземною мовою. У 1825 р. в Парижі було видано вісімдесят шість 
байок Крилова в перекладі видатних французьких та італійських поетів. У вступній статті до 
збірки зазначалося, що жоден народ не має байкаря, який перевершив Крилова у винахідливос-
ті й оригінальності. Байки Крилова перекладено багатьма мовами світу.

Листівка з написом: «Звірі й птахи, дізнавшись про ювілей байкаря, дякують Крилову за 
те, що, крокуючи в безсмертя, він узяв їх із собою. Вони обіцяють йому, що, коли отримають 
здатність говорити, влаштують свято й розкажуть, як байки Крилова допомогли їм поліпши
ти свою вдачу». Таке привітання І. Крилов отримав з нагоди 50-річчя літературної діяльності.

• Учні підсумовують екскурсію, спираючись на слова І. Крилова про власну долю.

К ДРУГУ МОЕМУ

Чинов я пышных не искал
И счастья в том не полагал,
Чтоб в низком важничать народе, –
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В прихожих ползать не ходил.
Мне чин один лишь лестен был,
Который я ношу в природе, –
Чин человека; в нём лишь быть
Я ставил должностью, забавой.
Его достойно сохранить
Считал одной неложной славой.

• Другу залу уявного музею присвячено власне творам Крилова. Екскурсоводи демонструють 
картки зі словами з українських перекладів байок (застарілі, складні для розуміння) і разом 
з класом з’ясовують їхні значення. Після цього читають відповідні байки.

Друга зала музею

Альт – зокрема: струнно-смичковий музичний інструмент скрипкового сімейства, дещо біль-
ший за скрипку (Байка «Квартет»).

Бас – зокрема: струнно-смичковий музичний інструмент з низьким ладом, за формою схо-
жий на скрипку, але значно більший (Байка «Квартет»).

Батрак – найманий робітник, зокрема в селі для польових робіт (Байка «Селянин і Наймит»).
Дюжина – дванадцять однакових чи однорідних предметів (Байка «Мавпа та окуляри»).
Камзол – старовинний чоловічий одяг без рукавів, довжиною до колін, який щільно облягав 

тулуб (Байка «Тришків каптан»).
Квартет – ансамбль із чотирьох музикантів; твір для чотирьох виконавців (Байка «Квар-

тет»).
Комора – велике приміщення для зберігання зерна (Байка «Щука та Кіт»).
Кунсткамера – музей, добірка рідкісних, дивовижних предметів (Байка «Цікавий»).
Моріжок, морѕг – густа молода трава; мурава (Байка «Бабка та Муравель»).
Кошара – хлів для овець (Байка «Вовк на псарні»).
Крутѕй – хитра та спритна у своїх учинках людина; шахрай, ошуканець (Байка «Ворона 

і Лисиця»).
Фалда – боковий або нижній край чоловічого одягу з розрізом; пола (Байка «Тришків кап-

тан»).
Яхонти – давня назва рубіна й сапфіра; рубін – червоний, сапфір – синій або блакитний 

(Байка «Лисиця та виноград»).
• «Експонатами» другої зали можуть бути також іграшки, фігурки (виконані в різних 

техніках), що символізують героїв байок Крилова, та відповідні предмети.
3. Дидактична гра «Бесіда шанувальників художнього слова».

Опис гри

• Учитель пише на дошці слово «бесіда» і пропонує учням відповісти на такі запитання:
1. Які асоціації викликає у вас слово «бесіда»?
2. У яких бесідах ви брали участь?
3. Чи може бесіда допомогти в навчанні?
• Відповівши на поставлені запитання, школярі читають значення слова «бесіда» у тлумач-

ному словнику. (Бесіда – 1. Розмова ділова або задушевна. 2. Повідомлення на будь-яку тему за 
участю слухачів в обміні думками; співбесіда. 3. Застар. Збори, товариство людей).

• Учитель звертається до класу: «І сьогоднішній урок ми присвятимо бесіді, до того ж акту-
альними будуть усі три значення цього слова. По-перше, наш урок міститиме літературну роз-
мову, повідомлення за участю слухачів, обмін думками. По-друге, форма уроку безпосередньо 
стосується життєвого і творчого шляху І. Крилова. Річ у тім, що байкар був активним членом 
літературного товариства “Бесіда любителів російського слова”, яке існувало в першій половині 
ХІХ ст. в Росії. Уявімо себе на зборах такого літературного клубу (назвемо його “Бесіда 
шанувальників художнього слова”). Члени нашого клубу – усі, хто цікавиться літературою. 
Тема зборів – проблемне питання, пов’язане з творчістю Крилова, а саме: “Вовк і Ягня” – вда-
лий переклад байки Езопа чи самостійний художній твір?».
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• У роботі «Бесіди…» беруть участь чотири робочі групи та група «експертів», до якої входять 
учні, що виявили високий рівень знань творчості І. Крилова. Робочі групи отримують завдання 
аналітичного характеру за змістом і художніми особливостями байок «Вовк і Ягня» Езопа та 
Крилова. У роздаткових матеріалах зазначені чотири етапи методу «ПРЕС»:
А. Висловіть свою думку, поясніть її (починайте словами «Я вважаю, що…»).

Б. Наведіть причину виникнення цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтрим-
ку вашої позиції («…тому що…»).
В. Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку своєї позиції, факти, які підтвер-
джують ваші докази («…наприклад…»).
Г. Узагальніть свою думку: зробіть висновок (почніть словами «Отже, я вважаю…»).

П е р ш а   г р у п а

 Завдання: порівняти сюжет і композицію байок Езопа та Крилова.
Допоміжні запитання і завдання
1. Складіть схему розвитку сюжету обох байок. Знайдіть спільне. Чи є відмінності?
2. У якому випадку байка схожа на оповідку, а в якому – на драматичну сценку?
3. У якій з байок діалог увиразнює драматизм розвитку події?
4. З яких двох частин складається композиція байки?
5. Чому, на вашу думку, І. Крилов вирішив подати мораль на початку байки?
6. Чим відрізняється зміст моралі в байках Езопа і Крилова?

Д р у г а   г р у п а

 Завдання: порівняти персонажів байок Езопа і Крилова.
Допоміжні запитання
1. У чому алегоричне значення образів Вовка та Ягняти?
2. Якими словами автори характеризують Вовка? У якому випадку персонаж більш життє-
вий?
3. Яким постає Ягня в байках? Хто з авторів яскравіше окреслює характер героя?
4. Чи можна стверджувати, що в байці Крилова кожен персонаж говорить мовою, яка відпо-
відає певному соціальному становищу, психології, характеру?
5. Хто з байкарів приділив увагу індивідуальній мовній характеристиці Вовка та Ягняти?

Т р е т я   г р у п а

 Завдання: проаналізувати образ оповідача в байках Езопа й Крилова.
Допоміжні запитання
1. У яких рядках міститься думка автора?
2. Хто з байкарів мораль визначає, утверджує, а хто звертається до загальної думки, життє-
вої мудрості?
3. У якій з байок оповідач постає простодушним і пильним спостерігачем життєвих сценок?
4. Яким ви уявляєте оповідача в байках Крилова? Чи можна вважати, що автор і оповідач – 
одна особа?

Ч е т в е р т а   г р у п а

 Завдання: проаналізувати художню мову байок Езопа і Крилова.
Допоміжні запитання і завдання
1. Яка з байок прозова, яка віршована?
2. Як у байці Крилова ритм, звукопис допомагають відобразити те, що відбувається?
3. Які частини мови переважно використали Езоп і Крилов?
4. Які за будовою речення використано в байках?
5. Знайдіть і порівняйте епітети, ужиті в байках. Яку роль вони відіграють у байці Крилова?
• Після опрацювання матеріалу кожна робоча група представляє результати своєї роботи. 

«Експерти» та члени інших груп ставлять їй запитання. Висновки фіксують у таблиці.
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Висновки робочих груп

Езоп Спільне І. Крилов

Проста оповідка.

Мораль у кінці твору, порушує 
соціальну проблему.

Лаконічний діалог.

Узагальнений характер опису 
подій.

Персонажі схематичні.

Авторську думку подано в мо-
ралі.

Прозова форма.

Прості за будовою речення.

Відсутність тропів.

Сюжет – одна подія.
Алегорія.
Езопова мова.
Композиція з двох час-
тин: розповідь і мораль.

Драматична сценка.

Мораль на початку твору, стосується загальнолюд-
ських проблем.

Розгорнутий діалог.

Детальний опис подій. 

Персонажі життєві, індивідуалізовані.

Простодушний оповідач, який звертається до життє-
вої мудрості народу.

Віршована форма.

Різноманітні за будовою речення.

Широке використання епітетів, порівнянь.

• «Експерти» підсумовують виконану роботу: «Російський байкар І. Крилов використовує ті 
самі образи та сюжет, що й Езоп, але наповнює їх більш розгорнутим інакомовним змістом. 
Крім того, Крилов детальніше вимальовує сценку, образи, які він створює, набувають індивідуаль-
 ності, для цього значно розширюється арсенал художніх засобів. Образ оповідача привносить 
у байку життєву достовірність і народну мудрість. Байка І. Крилова – оригінальний літературний 
твір, а не переклад байки Езопа».

V. Підсумки.
1. Дидактична гра «Скринька».

Матеріал для гри

Картки з висловами з байок І. Крилова: «Бачить око, та зуб не йме»; «Ворона в павиному 
пір’ї»; «Бабка-стрибунець»; «Тришків жупан»; «Слона не помітити»; «Ведмежа послуга»; 
«А Васька слухає та їсть».

Опис гри

• Учитель виразно читає байку «Скринька» і пропонує класу обговорити переносне значення 
вислову «А скринька просто відкривалась».

• Учитель зазначає, що багато висловів із байок Крилова стали крилатими, однак, викори-
стовуючи їх у повсякденному мовленні, ми не завжди пам’ятаємо, з яких саме творів ці рядки. 
Після цього вчитель пропонує школярам перевірити свої знання на прикладі наведених 
афоризмів:

1. «А тільки віз і досі там» («Лебідь, Щука і Рак»).
2. «У сильного безсилий винен завсігди» («Вовк і Ягня»).
3. «Кішка усім звірам звір!» («Миша та Пацюк»).
• Учитель нагадує, що афоризмами стали не лише рядки з байок Крилова, а й самі назви цих 

творів, і пропонує учням навести відповідні приклади («Тришків жупан», «Лебідь, Щука і Рак», 
«Слон і Моська», «Дем’янова юшка», «Зозуля і Півень» тощо).

• Учитель показує імпровізовану скриньку, у якій містяться картки з висловами із байок 
Крилова, і звертається до класу: «Видатний майстер слова І. Крилов збагатив літературну 
мову багатьма образними висловами, що стали прислів’ями та приказками. Часто їх викори-
стовують у суперечках, адже іноді підтвердити ними свою думку ліпше, ніж довгими 
міркуваннями. Поповнимо й ми нашу мовну скарбничку крилатими словами видатного бай-
каря».
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Учень, який відкрив «скриньку» й витяг одну картку, пояснює, у якому випадку можна 
вжити вислів; потім усі учасники групи обговорюють його думку, погоджуючись або не пого-
джуючись із нею.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 46–48.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (підруч ник, с. 49).

3. Складіть асоціативний ланцюжок до слова «байка».
4. Складіть кросворд за прочитаними байками.
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Дата 

Клас 

Урок 11

Т е м а. Урок виразного читання. Виразне читання 
байок І. Крилова

Мета: розширити знання про засоби емоційно-образної виразності, 
визначити жанрові особливості виразного читання байки; навчати скла-
данню партитури виразного читання обраного твору (байки);

розвивати асоціативне й образне мислення, практичні навички з тех-
ніки мовлення, з логіки читання, уміння висловлювати власну думку й об-
ґрунтовувати її;

прищеплювати інтерес до декламаторського мистецтва; формувати 
вміння виступати перед публікою (класом), під час публічного виступу 
знаходити контакт зі слухачами, бути артистичними і природними.

Обладнання:  підручники; плакат «Будинок байок»; ігрове поле та 
картки для гри «Лото»; тексти байок І. Крилова; аудіозапис байок Крило-
ва у виконанні І. Ільїнського.

Тип уроку: урок виразного читання.

Заговори, щоб я тебе побачив.

 Сократ

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Актуалізація опорних знань з теми «Байка у світовій літературі» та практичних навичок учнів 
з виразного читання.
 1. Яких правил техніки мовлення та логіки читання ми маємо дотримуватися? (Дихати не

помітно; читати чітко; уміти читати голоснішетихіше, вищенижче, швидшеповіль ніше; 
уміти читати розділові знаки; використовувати логічні, фізіологічні паузи).
2. Як ви розумієте слова давньогрецького філософа Сократа, узяті за епіграф до уроку?

• Дихальна гімнастика.
Уявіть, що перед вами свічка, і задмухайте її. Задмухайте чотири свічки. Уявіть свій май-

бутній день народження та задмухайте свічки на святковому торті.
• Дидактична гра «Хто живе в будинку байок?».

Матеріал для гри
Плакат зі схематичним зображенням будинку байок та описами його мешканців на кожно

му поверсі (зображення або імена персонажів закриті): 1. Його по вулицях водили, як видно, на 
показ (Слон). 2. Він чужому лиху наперед сміявся (Голуб). 3. Вона не впізнала своє відобра-
ження в дзеркалі (Мавпа). 4. Улітку їй під листом будьяким був готовий стіл і дім (Бабка). 
5. Вона залишилася без обіду, бо любила лестощі (Ворона). 6. Вони везти підводу узялись (Ле
бідь, Щука, Рак). 7. Вона без бійки хоче попасти у великі забіяки (Моська).

Опис гри
Учитель пропонує учням розглянути плакат і за поданими описами впізнати героїв, що жи-

вуть на кожному з поверхів будинку байок. Коли всі відповіді відкриті, учитель звертається до 
школярів: «Тепер ми їдемо в ліфті й повідомляємо, хто на якому поверсі живе (що вищий по
верх, то вищий голос). Для того щоб спуститися, зробимо те саме у зворотному порядку».
• Літературна гра «Лото».

Матеріал для гри
1. Ігрове поле з назвами байок: 1. «Бабка та Муравель». 2. «Ворона та Лисиця». 3. «Слон 

і Моська». 4. «Чиж і Голуб». 5. «Квартет». 6. «Лебідь, Щука і Рак». 7. «Мавпа та окуляри». 
8. «Миша та Пацюк».

Урок 11
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2. Картки з рядками байок: 1. «Красне літо проспівала». 2. «Сир випав – з ним крутійка 
наче й не була». 3. «Сусідко, годі вже ганьбитись…» 4. «Чужому лиху наперед не смійся, Голуб-
цю!» 5. «Щоб за музику бути – мати слід уміння…» 6. «А тільки віз і нині там». 7. «Пуття нема 
й на волос з них». 8. «Бо кішка усім звірам звір!»

Опис гри

Учні мають дібрати до кожної назви відповідну цитату і розмістити її на ігровому полі.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Складання асоціативного куща «Байка».

Виразне читання байок визначається жанровими особливостями цих творів. Тому укладемо 
основні правила читання байки, спираючись на знання з теорії літератури.

Учитель пише на дошці термін «байка». Учні називають слова, що асоціюються із цим по-
няттям або характеризують його. Усі слова слід записувати, щоб потім установити зв’язки. 
Асоціативний кущ розширюється, коли школярі починають проводити асоціації з поняттями, 
запропонованими однокласниками.

БАЙКА

ПовчальністьАлегорія

Уславлює:
розум,
доброту,
щирість,
дружбу,
працелюбність

Засуджує:
жорстокість,
лінощі,
марнославство,
пихатість,
дурість

Розповідь Мораль Стислість

Вовк

Я
гня

Лисиця

Крук

Зм
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М
уравель
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икада

Ез
оп
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Герої – тварини,
люди,

предмети
Байкарі

2. Евристична бесіда.
 1. Назвіть основні ознаки байки. Які з цих ознак впливають на особливості виразного читан-

ня байки?
2. За типом мовлення байка є розповіддю. Сформулюйте вимоги до виразного читання роз повіді.
3. Байка завжди дидактично спрямована. Чи означає це, що декламатор повинен зосередити-
ся на засудженні чи викритті?
4. Байка завжди містить повчання. Що краще сприймається читачем: пряма настанова чи 
дружня порада?
5. Якою ви уявляєте людину, що має право повчати, давати життєві поради?
6. Герої байок алегоричні. Чи слід враховувати це під час підготовки до виразного читання?
7. Як ви розумієте слова відомого російського поета й байкаря С. Михалкова про байку?

У мудрецов всегда в запасе время есть,
Хотя всех басен всех времён не перечесть.
В нарядах красочных сюжетов есть… орех.
Он в каждой басенке за внешнею обёрткой
Укрыт надёжно.

3. Засвоєння основних рекомендацій щодо читання байки, пов’язаних з її жанровою специфікою.
 Запишіть і запам’ятайте поради одного з найкращих виконавців байок Крилова Ігоря Ільїн-

ського (1901–1987).
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Рекомендації щодо читання байки від І. Ільїнського

1. Байку не читають, а розповідають.
2. Байку вирізняють простота та природність інтонацій.
3. Не варто захоплюватися відкритим засудженням і викриттям.
4. Найліпше обрати для байки добродушну, спокійну інтонацію.
5. Важливо створити образ мудрого оповідача, якому довіряють слухачі.
6. Важливо інтонаційно увиразнити індивідуальність рис характеру кожного образу байки.

4. Слухання аудіозапису однієї з байок І. Крилова у виконанні Ільїнського.
5. Практична робота над виразним читанням байок.
• Читання з питальною та розповідною інтонацією.
 Доберіть відповідь до кожного запитання. Укажіть, з яких байок наведені цитати, і прочи-

тайте їх з відповідною інтонацією.
1. «Кумцю, чудно щось тоді-то: Чи ти працювала в літо?» («Бабка та Муравель»). 2. «Су-
сідко, годі вже ганьбитись… тобі з Слоном возитись?» («Слон і Моська»). 3. «А, друже мій, 
здоров! Де був ти, що робив?» («Цікавий»). 4. «Сусіде! добра вістка йде! чи ти вчував?.. Таж, 
кажуть, Кішку Лев у кігті упіймав!» («Миша та Пацюк»).
1. «Чи ж до того, кумцю, було! В моріжках м’яких у нас Пустощі, пісні всякчас, Так що 
й голову забула» («Бабка та Муравель»). 2. «Ет!.. Мені оце-то й духу піддає, Що я без бійки 
й ляку Попасти можу у великі забіяки» («Слон і Моська»). 3. «Годин ізо три я в кунсткаме-
рі ходив; До всього приглядавсь, хотів усе спізнати» («Цікавий»). 4. «Сердечко, зуби ти не 
шкір… Не вір І не надійся по-пустому!» («Миша та Пацюк»).

• Читання з інтонацією звертання.
 Прочитайте речення з інтонацією звертання та визначте, кому вони адресовані.

1. «А послухай-но, друзяко! Всі кажуть, в співі ти великий майстеряка» (до Солов’я, «Віслюк 
і Соловей»). 2. «Дивись-но… осюди хутчій! Ото що за мармиза?» (до Ведмедя, «Дзеркало та 
Мавпа»). 3. «Кумцю, чудно щось тоді-то: Чи ти працювала в літо?» (до Бабки, «Бабка та 
Муравель»). 4. «Сусідко, годі вже ганьбитись, – Говорить Шавка їй, – тобі з Слоном вози-
тись?» (до Моськи, «Слон і Моська»).

• Читання з повчальною інтонацією.
 Прочитайте повчальні висновки з відповідною інтонацією. Ви значте, з яких вони байок.

1. «Чужому лиху наперед не смійся, Голубцю» («Чиж і Голуб»).
2. «Вже скільки світові твердили,
 Що лестка – й бридко, й лихо, а не йде в урок.
 Лестун завжди у серці винайде куток» («Ворона та Лисиця»).
3. «Коли в товаришів на згоду не іде,
 На лад їх діло не піде,
 І з нього вийде вже не діло – тільки мука» («Лебідь, Щука і Рак»).
4. «Біда, як пироги почне пекти шевчина,
 А пекар шити чоботини,
 І справа не піде на лад» («Щука та Кіт»).
5. «Трапляється частенько нам
 Вбачати труд і мудрість там,
 Де варто тільки здогадатись
 До справи просто взятись» («Скринька»).

6. Складання партитури виразного читання байки (на вибір).
7. Робота над образами байок. Колективне складання загальних характеристик алегоричних 
образів (рекомендацій щодо виконання ролей персонажів байок).

Приклади характеристики алегоричного образу

Вовк – персонаж багатьох байок. Зазвичай його змальовано злим, невдячним, інколи – дурним.
У байці І. Крилова «Вовк і Журавель» птах рятує Вовкові життя, однак хижак не вважає за 

потрібне віддячити йому. Він переконаний, що найкращою винагородою Журавель має вважати 
те, що залишився цілим. Життєві погляди Вовка можна схарактеризувати його власними сло-
вами: «Ти винен тим уже, що хочу я, бач, їсти» («Вовк і Ягня»).
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Характерною рисою Вовка є жадібність. Наприклад, у байці Ж. де Лафонтена «Вовк і Мис-
ливець» він гине саме через цю ваду: заволодівши багатою здобиччю ненаситного мисливця, 
розпочинає трапезу тятивою лука, з якої зривається стріла.

У деяких байках Вовк постає зовсім нетямущим. Так, у байці Езопа «Вовк і Кінь» зголодніла 
тварина вирішує підібратися до Коня, назвавшись Лікарем. Кінь скаржиться на ушкоджене 
копито та б’є ворога.

Кіт (Кішка) – персонаж багатьох байок. У цьому образі втілено наполегливість, винахідли-
вість, спритність. Воюючи з мишами й пацюками, Кіт може бути вдавано лагідним, поблажли-
вим, однак завжди виявляє залізну хватку. У байці Лафонтена «Кіт і Старий Пацюк» Кіт уда-
ється до хитрощів: вішається вниз головою, і пацюки, вирішивши, що його покарано хазяями, 
утрачають пильність. Утім, піймавши кількох із них, Кіт не задовольняється. Наступного разу, 
обсипавшись борошном, він ховається в діжу й незабаром здобуває остаточну перемогу. У дея-
ких байках Кіт навіть спритніший і хитріший за Лисицю («Кіт і Лисиця»).

Лисиця (Лис) – персонаж багатьох байок. Ця обережна, хитра істота, що часом перемагає не 
надто розумних, простодушних тварин, найчастіше потрапляє в тенета власного підступництва. 
Характерною рисою Лисиці є улесливість. Так, у байці Крилова «Ворона та Лисиця» Лисиця 
добуває сир, нещиро вихваляючи пихату Ворону. 

Саме завдяки лестощам Лис уникає розплати в байці Ж. де Лафонтена «Зачумлені звірі». 
У творі йдеться про те, як звірів спіткала страшна моровиця. Закликавши всіх покаятися в грі-
хах, через які буцімто розпочалася чума, Лев розповідає, що їв невинних овець і вбивав пасту-
хів. Узявши слово, Лис заявляє: «О царю!… Сумлінність ваша може // Всім бути за взірець. // 
Але хіба то гріх? Та, може, // Ви, ївши тих дурних овець, // Їм честь велику виявляли. // А щодо 
пастухів – який то гріх? // Вони нам стільки дозволяли, // Що краще б їх поїсти всіх…» Від-
так неприкриті лестощі Лиса призводять до того, що жоден хижак не дістав належного пока-
рання за свою жорстокість.

V. Підсумки.
• Виразне читання байок.

Учні виступають в імпровізованому концерті з декламацією самостійно обраних байок. 
В «антрактах» учні-ведучі беруть інтерв’ю в «акторів» і «глядачів».
 1. Чому ви обрали саме цю байку?

2. Що засуджує автор у цій байці?
3. Яку рису людського характеру висміює байкар?
4. Якими ви уявляєте героїв байки?
5. Чи зустрічали ви таких персонажів у житті?
6. Чи вдалося «акторам» передати вдачу своїх героїв?
7. Чи актуальна нині байка?
8. Кому ви віддали б приз глядацьких симпатій?

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріал самостійної роботи № 2 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна лі

тература. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).
 2. Підготуйтеся до уроку позакласного читання за твором Д. Дефо «Життя і незвичайні та 

дивовижні пригоди Робінзона Крузо».
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Дата 

Клас 

Урок 12

Т е м а. Урок позакласного читання. Данієль Дефо 
«Життя і незвичайні та дивовижні пригоди 

Робінзона Крузо»

Мета: ознайомити з окремими фактами біографії Д. Дефо, сприяти 
створенню образу письменника як мужньої, сильної людини; ознайомити 
з історією створення роману «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди 
Робінзона Крузо»;

розвивати навички стислого переказу твору, визначення його ідеї та 
елементів композиції; поповнити і збагатити фонові знання учнів щодо 
літературної основи роману (без уживання термінів), розкрити поняття 
«робінзонада», «робінзон»; розвивати образне й асоціативне мислення, 
уміння письмово висловлювати власну думку й обґрунтовувати її, розви-
вати вміння аналізувати літера турний твір;

виховувати всебічно розвинену особистість, здатну гідно долати 
труднощі; формувати оптимістичне ставлення до життя.

Обладнання: підручники; портрет Д. Дефо; ілюстрації, карта острова 
Робінзона; малюнок Т. Шевченка до роману, фрагмент кінофільму «Ро-
бінзон Крузо» (режисер Л. Бунюель, 1954 р.) чи іншої екранізації роману 
(уривок про Робінзона й П’ятницю).

Тип уроку: урок позакласного читання.

Вигадувати – достовірніше за правду.

Д. Дефо

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Актуалізація суб’єктивного досвіду учнів.
 Пригадайте літературні твори, художні фільми, телевізійні програми, пов’язані з темою ви-

живання людини серед дикої природи.

Телевізійне реаліті-шоу
«Останній герой»

Р. Кіплінґ «Книга Джунглів» 
(збірка оповідань)

Мультиплікаційний фільм 
«Острів»

(режисер Ф. Хитрук)

Е. Берроуз «Тарзан –
годованець мавп»

(роман)

Художній фільм «Ізгой»
(режисер Р. Земекіс)

Художній фільм «Життя Пі»
(режисер Е. Лі)

Тема виживання
людини серед дикої 

природи

Урок 12
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ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Створення асоціативного куща «Відомості про життя і творчість Д. Дефо». 

ДАНІЄЛЬ ДЕФО

Життя як пригодаРиси характеру

Допитливість

Спостережливість

Наполегливість

Схильність до авантюр

Вільнодумство

Енергійність

Упевненість у своїх 
силах

Письменницька cлава

Політичні утиски

Довірена особа короля

Морські мандрівки,
зустріч з піратами

Ув’язнення

Покарання
біля ганебного стовпа

Мрія розбагатіти,
невдалі фінансові 

проекти

2. Слово вчителя.
• Інформаційна довідка «З історії написання роману “Життя і незвичайні та дивовижні при-
годи Робінзона Крузо”».

За основу роману про Робінзона Д. Дефо взяв реальну історію штурмана Александра Селкір-
ка, висадженого на безлюдний острів, де за чотири роки й чотири місяці його підібрало судно 
з флотилії капітана Роджерса. За час перебування поза цивілізацією Селкірк майже забув мову, 
збайдужів до спілкування. Натомість відлюдник мав чудову фізичну форму, адже щодня вдо-
сконалював спритність і вправність, добуваючи їжу.

Герой роману Дефо потрапляє в схожу на позір ситуацію. Однак автор наділяє свого Робінзона 
такими рисами характеру, які допомагають йому не просто фізично вижити, а й зробити дещо більше.

Повна назва роману така: «Життя, незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моря-
ка з Йорка, який прожив двадцять вісім років у цілковитій самотності на безлюдному острові, 
біля берегів Америки, неподалік гирла великої річки Оріноко, опинившись там після корабель-
ної аварії, під час якої загинув весь екіпаж корабля, крім нього, з додатком розповіді про не 
менш дивовижний спосіб, яким його кінець кінцем визволили пірати. Написано ним самим».
• Інформаційна довідка «Робінзон і робінзони».

Незабаром у романі «Подальші пригоди Робінзона Крузо» Дефо розповів про те, як потрапив-
ши в корабельну аварію біля узбережжя Південно-Східної Азії, герой повертався в Європу через 
Росію. Третю книжку про Робінзона письменник назвав «Серйозні роздуми Робінзона Крузо» – 
то була збірка есе на моральні теми. Утім, жоден із цих творів не мав того шаленого успіху, що 
випав на долю першої книжки.

Згодом чимало авторів з різних країн, наслідуючи Дефо, описували виживання одного або 
кількох героїв на безлюдному острові. У Робінзона з’явилося безліч двійників: він мав різні 
імена; був і данцем, і греком, і шотландцем; лікарем і продавцем книжок; були навіть дівчина-
робінзон і робінзон-невидимка. Так Дефо став основоположником піджанру пригодницької літе-
ратури, названого «робінзонадою».
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3. Словникова робота.
Робінзонада – один з різновидів пригодницької літератури, сукупність творів, у яких ідеться про 

людей, що опинилися за межами цивілізації і вижили в умовах ізоляції від звичного середовища.
Прототип – у літературі: конкретна особа, життєві факти або риси характеру якої покладено 

в основу образу літературного персонажа.
4. Проблемне запитання.
 Слово «робінзонити» уперше вжив французький письменник і мислитель Ж. Ж. Руссо. 

Відтак у Франції ХVІІІ ст. «робінзонити» означало жити просто, невибагливо, у гармонії 
з природою. Тим часом у Росії це «незграбне» слівце сприймалося зі знаком «мінус». А як 
розумієте його значення ви?

5. Діалог культур. 
 y Слово вчителя.

Роман Дефо про Робінзона захопив не лише сучасників автора. Серед шанувальників цього 
твору був, зокрема, Т. Шевченко. Історія Робінзона Крузо доводила велич людського духу, 
утверджувала віру в перемогу людських чеснот. Саме тому в повісті «Художник» Кобзар назвав 
роман Дефо «безсмертним творінням» і радив читати його як дітям, так і дорослим. Символіч-
но, що з дарчих написів Шевченка на книжках інших авторів зберігся лише один – на книжці 
Дефо «Пригоди Робінзона Крузо», яку поет подарував своїй племінниці.

Шевченків малюнок до роману Дефо цікавий поєднанням у Робінзоні фізичної та духовної 
сили. Погляд героя спрямований на велику книгу, і кожен розуміє, що саме Книга книг змушує 
відірвану від суспільства людину думати. Досвід духовних пошуків, закладений у Біблії, допо-
магає героєві побороти самотність і залишатися людиною.
 y Робота з малюнком.
 Як ви гадаєте, які біблійні істини відкрилися Робінзону на острові? Обґрунтуйте свою думку 

прикладами з тексту.
6. Розподільний диктант.
 Запишіть у два стовпчики назви того, що є результатом праці або пошуків Робінзона, і того, 

що він узяв з корабля.
Сокира, лопата, тютюн, стільці, кошики, парасолька, гроші, ножиці, набір посуду, чорнило, 

сорочки, ніж, виделки, вітрила, сир, хліб, календар, порох і дріб, родзинки, лимони, Біблія, 
ступка для зерна, щоденник, стіл, сухарі, канати, дині, кози, собака, кішки, папуга.
7. Цитатна реконструкція.
 Відтворіть хронологічну послідовність подій життя Робінзона Крузо на острові, правильно 

розташувавши подані цитати.
1. «Я переночував у човні, а вранці вирішив перенести свою здобич до печери, щоб не тягти 
її до себе в замок».
2. «Мій острів був заселений, і я вважав, що маю багато підданців».
3. «Не можна описати жаху, що охопив мене, коли я побачив, що весь берег засіяний чере-
пами, кістками рук, ніг та інших частин людського тіла».
4. «Я сказав, що маю намір ознайомити їх з історією мого життя на острові, щоб полегшити 
їм перші кроки…»
5. «Я був надзвичайно здивований, побачивши відбиток босої людської ноги, дуже ясно від-
тиснутий на піску».
6. «Господарю! Господарю! Лихо! Нещастя! Там, коло берега, одна, дві, три… Одна, дві, три 
піроги!»
7. «Це був найщасливіший рік мого життя на острові. Щодня більше чарувала мене його 
чесність і щирість».
8. «Охоплений тривогою, я поспішив до своєї фортеці, втяг за собою драбину, щоб замести за 
собою сліди, і почав готуватися до оборони».
9. «Капітан запевнив мене всіма присягами, які тільки може вигадати людська винахідли-
вість і щирість, що виконає ці надзвичайно розумні вимоги…»
10. «Саме провидіння, – думав я, – закликає мене врятувати нещасного».
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8. Характеристика образу Робінзона.
 Спираючись на текст твору, доведіть, що Робінзону Крузо властиві сміливість, винахідли-

вість, наполегливість, працелюбність, сила духу, релігійність.
9. «Формула успіху» Робінзона Крузо.
 Чи можна вважати «формулу успіху» Робінзона Крузо «Розум + праця = успіх» універсаль-

ною? Обґрунтуйте свою відповідь.
10. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте фрагмент кінофільму «Робінзон Крузо» (ре жисер Л. Бунюель, 1954 р.) або 

іншої екранізації (уривок про Робінзона й П’ятницю).
2. Ви значте, як розкривається характер Робінзона під час спілкування з П’ятницею.

Як розкривається характер Робінзона під час спілкування з П’ятницею

У молодому «дикуні» Ро-
бінзон хоче бачити насам-
перед покірного слугу, ра ба 
(перше англійське слово, 
що має засвоїти П’ят ниця, – 

це «господар»).

Робінзон вражений тим, 
що «дикун», природна лю-
дина, спроможний не ли ше 
осягнути мудрість євро пей-
ця, а й самостійно мислити 

та міркувати.

Завдяки П’ятниці життя 
Ро бінзона на острові стало 
щасливим: «Потроху я 
всією душею прихилився 
до нього».

V. Підсумки.
• «Я – Робінзон».
 Закінчіть речення від імені Робінзона Крузо.

1. Я боявся втратити відлік часу і вирішив завести… 2. Я поділив сторінку навпіл і написав… 
3. У скрині я знайшов ліки для душі і для тіла – то були… 4. Пам’ятником моїй глупоті 
став… 5. Одного разу, йдучи берегом до човна, я побачив на піску… 6. Насамперед я сказав 
йому, що його ім’я буде… 7. На острові мені так і не вдалося виготовити… 8. Я вирішив на-
звати свій острів островом… 9. Моїм небагатослівним співрозмовником на острові довгий час 
був…

Д о в і д к а

П’ятниця; календар; перший човен; відбиток босої ноги людини; ліворуч – «погано», а пра-
воруч – «добре»; Розпуки (Відчаю); папуга; Біблія та тютюн; діжка.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Підготуйте проект «Робінзонада в мистецтві».

2. Упишіть свою сторінку в щоденник Робінзона.
3. Складіть «Порадник Робінзона», використовуючи афоризми героя.
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Дата 

Клас 

Урок 13

Т е м а. Роберт Льюїс Стівенсон (1850–1894). 
«Острів скарбів»

Мета: ознайомити з окремими фактами біографії Р. Л. Стівенсона, 
сприяти створенню образу письменника як мужньої, сильної людини; 
ознайомити з історією створення роману «Острів скарбів»; сформувати 
поняття про літературний жанр «пригодницький роман»;

розвивати навички стислого переказу твору, образне мислення, умін-
ня висловлювати власну думку й обґрунтовувати її; розвивати вміння 
аналізувати пригодницький роман;

прищеплювати інтерес до історії, формувати критичне мислення, 
уміння оцінювати чесноти й вади людини з огляду на її вчинки; виховува-
ти чесність, порядність, відповідальність.

Обладнання: підручники; портрет Р. Л. Стівенсона; ілюстрації, карта 
Острова скарбів, намальована Стівенсоном.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Гей, нові Колумби й Магеллани,
Напнемо вітрила наших мрій!
Кличуть нас у мандри океани.
Бухту спокою облизує прибій.
Хто сказав, що все уже відкрито?
Нащо ж ми народжені тоді?

В. Симоненко

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Актуалізація суб’єктивного досвіду учнів.
 Пригадайте, у які пригоди потрапляють літературні герої, якими захоплюються читачі з різ-

них країн світу.

Пригоди
літературних

героїв

Том Сойєр і Гек Фінн стають 
свідками вбивства (Марк Твен 

«Пригоди Тома Сойєра»).

Чарлі випадає можливість
відвідати найвідомішу у світі 
шоколадну фабрику (Р. Дал 

«Чарлі і шоколадна фабрика»).
Гаррі Поттер потрапляє до школи 

чаклунства (Дж. Ролінґ «Гаррі
Поттер і філософський камінь»).

Мумі-троль і його друзі полюють 
на Мурашиного Лева (Т. Янсон 

«Капелюх Чарівника»).

Малий і Карлсон гуляють на даху 
і стикаються з грабіжниками

(А. Ліндґрен «Малий і Карлсон, 
що живе на даху»).

Син Ебенезера Дорсета потрап-
ляє до рук викрадачів-невдах 

(О. Генрі «Вождь 
червоношкірих»).

Люсі, Сьюзен, Едмунд і Пітер по-
трапляють у казковий паралель-

ний світ (К. С. Льюїс 
«Хроніки Нарнії»).

Синдбад під час однієї з морських 
мандрівок потрапляє в полон 

до велета-людожера 
(арабська народна казка).

Урок 13
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ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя. Презентація письменника.

Р. Л. Стівенсон – відомий шотландський письменник. З дитинства митець змушений був бо-
ротися з невиліковною хворобою, однак ніколи не втрачав оптимізму й умів радіти кожному 
прожитому дню. Стівенсон говорив: «Я з честю підняв рукавичку, яку кинула мені доля, і пере
міг у битві з життям».

Змалечку Стівенсон захоплювався літературою, а найбільше – пригодницькими романами: 
«Ніяка частина світу не може так спокусити мене, як ці сторінки». І немов у нагороду за 
мужність доля виконала найсміливіші мрії письменника: на вітрильній яхті він вирушив до ост-
ровів Тихого океану. На одному з них – Самоа – Стівенсон прожив до кінця своїх днів. Тубіль-
ці дуже поважали письменника, адже він активно їм допомагав.
2. Робота з підручником.
 1. Прочитайте «ланцюжком» матеріал про Стівенсона, який подано в розділі «Відкривач 

островів душевних скарбів» (підручник, с. 54–55).
2. Складіть опорну схему «Як Стівенсон віднайшов скарби літературної творчості».

Як Стівенсон
віднайшов скарби

літературної
творчості Подорожі світом

Записування влучних слів, 
описів, діалогів

Читання художніх книжок

Фантазії, віршування,  
перші літературні спроби

Вигадані батьком історії  
про розбійників, моряків, 

мандрівних торговців

3. Слово вчителя.

• Інформаційна довідка «З історії створення роману “Острів скарбів”».
У 1881 р. роман «Острів скарбів» було опубліковано в молодіжному журналі, а за два роки 

надруковано окремим виданням.
Цю книжку не випадково відкриває присвята Ллойду Осборну – пасербу Стівенсона, який на 

час написання роману мав дванадцять років. Письменник відразу подружився з пасинком, адже 
й сам був дорослою дитиною, тож як і хлопчик, потребував товариша для ігор. Вони грали 
в солдатиків, у друкарню, у картинну галерею, а якось вирішили з’ясувати, хто краще намалює 
географічну карту. Коли письменник закінчив свій малюнок, його осяяла думка: це ж карта 
острова скарбів! У той самий день він уклав зміст майбутнього твору, а наступного дня розпочав 
писати. Книжку було розраховано на вподобання Ллойда, і той, звісно, став її першим читачем. 
Так з гри народився «Острів скарбів» – один з найкращих пригодницьких романів світової лі-
тератури.

• Інформаційна довідка «З історії піратства».
Пірати – це морські розбійники. Слово «пірат» має грецьке походження й означає «той, хто 

шукає щастя».
Піратське братство жило за своїми законами. Перед нападом розбійники укладали угоду, 

згідно з якою мав відбуватися розподіл здобичі. Пірата, який потайки привласнював награбова-
не, у кращому разі виганяли зі зграї. Кожний поранений у сутичці міг претендувати на збіль-
шення винагороди (залежно від тяжкості поранення). Передбачалися певні частини здобичі для 
родин загиблих піратів і лікаря, який не брав участі в бойових діях. Утеча і зрада каралися 
смертю, за менші «гріхи» винних нерідко висаджували на безлюдні острови.

Понад усе пірати цінували незалежність, під час плавання робили все, що заманеться. Навіть 
авторитет капітана не завжди міг припинити бурхливі розваги морських розбійників. Отож дисци-
пліна на піратських кораблях була аж ніяк не ідеальною. Натомість ідеальним був стан їхньої зброї.
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4. Словникова робота.
Пірат – морський розбійник.
Чорний знак (м тка) означає звинувачення в порушенні правил і звичаїв, які піратська спіль-

нота висувала одному зі своїх членів, попередження про неминуче покарання.
«Веселий Роджер» – чорний піратський прапор із зображенням усміхненого черепа й пере-

хрещених кісток або мечів.
Блокгауз – оборонна споруда.
Джентльмен – англійське слово, що спочатку означало чоловіка шляхетного походження; 

пізніше так почали називати освічених і вихованих чоловіків, які вирізняються пункту альністю, 
твердою волею, стриманістю й умінням дотримувати слова.

Сквайр – в Англії та США – титул суддів і місцевих службових осіб.
5. Літературознавчий словник.

Роман, пригодницький роман (підручник, с. 55).
Пригодницька література – твори із захопливим сюжетом, герої яких долають численні пере-

шкоди та проходять складні випробування. В основі таких творів – напружені конфлікти осо-
бистого чи громадського життя, у яких яскраво розкриваються риси характеру персонажів.
6. Евристична бесіда за змістом першої частини роману «Острів скарбів».
 1. Назвіть головного героя роману. Чому розповідь ведеться від його імені?

2. З яких подій розпочалися пригоди в житті Джима Гокінса?
3. Що було незвичним у поведінці пожильця на ім’я Білл? Що спричинило загибель старого 
моряка?
4. Що зберігалося в скрині Білла? Чому Джиму та його матері довелося тікати в сусіднє селище?
5. Що вирішили Трелоні та Лівсі, дізнавшись про існування карти острова скарбів?
6. Як Трелоні знайшов екіпаж для «Еспаньйоли»? Яке враження справив на нього Джон 
Сілвер?

7. Коментоване читання другої частини роману «Острів скарбів» «Корабельний кухар».
8. Робота з підручником. Опрацювання запитань і завдань рубрики «Літературний практикум» 
(с. 60).

V. Підсумки.
 Доведіть, що в пригодницькій літературі збіг обставин відіграє надзвичайно важливу роль, 

доповнивши перелік щасливих випадків, які допомагали Джиму Гокінсу.
Діжка з яблуками; корабель вчасно врізається в пісок і збиває пірата, що женеться за Джи-

мом; мрець, що качається по палубі, вчасно навалюється на пірата; випадкова куля точно влу-
чає в Ізреєла Гендса…

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 54–61.
 2. Виконайте завдання до прочитаного твору (рубрика «Подискутуйте», підручник, с. 60).

3. Прочитайте розділи XIV «Перший удар» і XV «Людина з острова» з третьої частини рома-
ну «Острів скарбів».
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Дата 

Клас 

Урок 14

Т е м а. Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів». 
Система образів (пірат Сілвер і його поплічники)
Мета: схарактеризувати пірата Сілвера та його поплічників як уособ-

лення жаги до збагачення, зрадливості, підступності; порівняти образи 
Бена Ґанна й Робінзона Крузо;

розвивати навички стислого переказу твору, образне мислення, умін-
ня висловлювати власну думку й обґрунтовувати її; розвивати вміння 
аналізувати пригодницький роман;

прищеплювати інтерес до історії, формувати критичне мислення, 
уміння оцінювати чесноти та вади людини відповідно до її вчинків; вихо-
вувати чесність, порядність, відповідальність за свої вчинки.

Обладнання: підручники, ілюстрації, фрагмент «Що Джим почув, си-
дячи в діжці з-під яблук?» з кінофільму «Острів скарбів» (режисер В. Во-
робйов, 1982 р.).

Тип уроку: комбінований.
Люди гинуть за метал.

Й. В. Ґете

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 y Розподільний диктант.
 Розподіліть персонажів роману «Острів скарбів» на два табори: «джентльмени» та «пірати».

Джим Гокінс, Джон Сілвер, Біллі Бонс, сквайр Трелоні, капітан Смоллет, Ізреєл Гендс, док-
тор Лівсі, Ейбрехем Ґрей, моряк Том, Чорний Пес, Джордж Меррі.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте фрагмент кінофільму «Острів скарбів» (режисер В. Воробйов, 1982 р.) «Що 

Джим почув, сидячи в діжці з-під яблук?». 
2. Ким насправді був кухар Сілвер?
3. Які закони «джентльменів фортуни» цінував Джон Сілвер?
4. Що стало відомо про минуле Сілвера?
5. Чим пірат намагався спокусити молодого моряка?
6. У чому полягав піратський план захоплення судна та скарбів?
7. Які риси вдачі піратів виявилися в епізоді, який ви переглянули?

2. Словникова робота.
Сілвер – у перекладі з англійської «срібло».
Піастр – давня іспанська монета. Не випадково папуга запам’ятав саме іспанське слово (як 

не випадково й те, що корабель називається «Еспаньйола»). Птахові двісті років, і саме стіль-
ки – протягом XVI–XVIII ст. – тривала боротьба Англії з Іспанією за панування на морі. Пірати 
були активними учасниками тих подій, адже грабували іспанські кораблі. Отож за словом «пі-
астри» – два століття лихої піратської слави.
3. Евристична бесіда за змістом розділів роману «Перший удар» та «Людина з острова».
 1. Яка доля спіткала чесних моряків з команди «Еспаньйоли»?

2. Що викликає повагу в поведінці матроса Тома?
3. Які риси вдачі Сілвера виявилися під час розмови з Томом?
4. Яке враження справило на Джима вбивство чесного матроса?
5. З якою дивною істотою Джим зустрівся на острові?
6. Як Бен Ґанн опинився на острові? Як йому вдалося відшукати скарби Флінта? Як колиш-
ній пірат збирався скористатися багатствами?

Урок 14
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4. Сторінка ерудита.

П’ятнадцятеро хлопців на скриню мерця.
Йо-хо-хо, ще й пляшка рому!..

Ця пісенька пов’язана з відомим на початку XVIII ст. піратом Чорною Бородою. На кораблі 
Чорної Бороди спалахнув заколот, однак ватажок придушив його і, за традицією «джентльме-
нів фортуни», висадив заколотників на острові Скриня Мерця. П’ятнадцятьом покараним за-
лишили по пляшці рому й шаблі. За місяць повернувшись на острів, Чорна Борода був украй 
здивований, побачивши їх виснаженими, але живими. А команда одностайно вимагала повер-
нути товаришів на судно… Саме ця історія, що стала однією з легенд Карибського моря, лягла 
в основу знаменитої піратської пісні.
5. Складання опорної схеми «Джон Сілвер як уособлення зрадливості, підступності й жаги до 
збагачення».

«Наш Тулуб неабиякий чоловік… Замолоду він добре вчився і як схоче, може говорити, 
мов з книжки читає. А що вже хоробрий, наш Довгий Джон, – лев проти нього ніщо! Я ба-
чив, як раз він зіткнувся з чотирма – загріб їх і буць голова об голову – а сам був без зброї!

«Завважте, докто-
ре, що я врятував 
цьому хлопцеві жит-
тя…»

«Не встиг я й змиг-
нути, як Довгий Джон 
пальнув двома куля-
ми в Меррі…»

«Він скочив на про-
тивника зі спритніс-
тю мавпи і двічі вса-
див свій ніж по руко-
ятку».

«Ми хочемо здобути 
ці скарби, і ми здобу-
демо їх».

ДЖОН СІЛВЕР

від природи наділений…

спрямувавши вроджені якості на збагачення, став…

розумом

нещирим бездушним

хоробрістю

жорстоким корисливим

фізичною силою

6. Творча робота «Підступна гра Джона Сілвера».
 Чи збігаються слова і справи ватажка піратів? Обґрунтуйте свою думку цитатами.

Підступна гра Джона Сілвера

Слова Джона Сілвера Справи Джона Сілвера

Невже ти думаєш, я став би турбувати тебе, якби не лю-
бив усім своїм серцем?

Джон скрикнув, схопився за гілку дерева, вихопив свою 
милицю з-під пахви і метнув йому вслід, як спис…

І я присягаюся всім, що висаджу вас цілими і здоровими 
десь на берег.

І як треба, то треба, браття. Тож я голосую за смерть.

Цей хлопчисько припав мені до вподоби… Тоді Сілвер шарпнув мене за мотузку, кидаючи на мене 
кровожерливі погляди.

Він сунув мені в руки пістолет. Тепер погляд його знову 
був ласкавим.

Це моє щастя, що зі мною був Гокінс! Коли б не він, ста-
рого Джона порубали б на шматки…
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7. Вибірковий переказ.
 Спираючись на подану схему, розкажіть, як у романі «Острів скарбів» зображено піратів.

Капітан Флінт

Біллі Бонс

Сліпий П’ю

Джон Сілвер Ізреєл Гендс

Морґан

Чорний Пес

Джордж Меррі

«Джентльмени
фортуни» у романі 
«Острів скарбів»

8. Хвилина компаративного аналізу.
 За поданим планом порівняйте образи Робінзона Крузо та Бена Ґанна.

Життя на безлюдному острові

План порівняння Робінзон Крузо Бен Ґанн

Причина перебування героя на 
острові

Судно зазнало аварії. Пірати висадили на берег.

Термін перебування героя на ост-
рові

Двадцять вісім років, два місяці й де-
в’ять днів.

Три роки.

Як харчувався герой, перебуваючи 
на острові

Власноруч забезпечив себе необ-
хідними продуктами.

Голодував.

Чим займався герой, перебуваючи 
на острові

Вів своє господарство, побудував 
житло, змайстрував човен.

Пристосував під житло печеру, змай-
стрував човен.

Ставлення героя до грошей Усвідомлював, що гроші не є основ-
ною цінністю.

Знаходить і переховує скарб Флінта, 
виторговує тисячу фунтів за допомогу 
в скрутній ситуації.

Чи змінив герой погляди на життя 
внаслідок перебування на острові

Погляди докорінно змінилися. Багато страждав, але не втратив надії 
на збагачення.

V. Підсумки.
• Робота в парах «“Уроки” Джона Сілвера».
 Які життєві висновки зробив Джим Гокінс, спілкуючись із піратом Сілвером? Обґрунтуйте 

свою думку.

Учинки Джона Сілвера Ставлення Джима Гокінса до вчинків пірата

Зрада. Вражений можливістю існування такого зла, однак покладається 
на інших у боротьбі з ним.

Підступне й холоднокровне вбивство. Розуміє зло як темний бік життя та усвідомлює необхідність боро-
тися з ним будь-якими засобами.

Удавана доброзичливість, за якою приховано 
лихі наміри.

Усвідомлює, що зло прагне врятуватися за будь-яку ціну, злу ві-
рити не можна.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 61–66.

2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 1–3, підручник, с. 71).
3. Прочитайте розділи XXVIII «У ворожому таборі» та XXXIII «Падіння ватажка» з шостої 

частини роману «Острів скарбів» (завдання на випередження).
4. Складіть план повідомлення «“Джентльмени фортуни” в романі “Острів скарбів”».
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Дата 

Клас 

Урок 15

Т е м а. Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів». 
Система образів (товариші Джима Гокінса)

Мета: схарактеризувати товаришів Джима Гокінса;
розвивати навички складання цитатної характеристики героя, образ-

не мислення, уміння висловлювати власну думку й обґрунтовувати її;
виховувати прагнення справедливості, шляхетність, оптимізм; фор-

мувати вміння дружити, поступатися власними інтересами заради колек-
тивних.

Обладнання: підручники, картки із цитатними характеристиками ге-
роїв-джентльменів, картки з іменами героїв роману «Острів скарбів».

Тип уроку: комбінований.
Світ нудний лише для нудних людей.

Р. Л. Стівенсон

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературна розминка. «У кого карта острова скарбів?»
 Розташуйте картки так, щоб можна було встановити, у якій послідовності карта острова 

скарбів переходила з рук у руки. Розкажіть, за яких обставин вона потрапила до кожного 
з героїв роману.

У кого карта острова скарбів?

Капітан Флінт Джим Гокінс

Джон Сілвер Біллі Бонс

Сквайр Трелоні

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Евристична бесіда за змістом розділів роману «У ворожому таборі» та «Падіння ватаж-

ка».
 1. Кого зустрів Джим Гокінс, повернувшись у форт?

2. Чим спокушав Джима ватажок піратів?
3. Чи можна назвати стосунки між піратами дружніми, джентльменськими? Обґрунтуйте 
відповідь прикладами з тексту.
4. Про що довідалися пірати із зізнання Гокінса?
5. Чому Сілвер заступився за Джима перед піратами?
6. Чому заколотники вручили Сілверу «чорний знак»?
7. Як кухарю вдалося зберегти за собою місце ватажка?
8. Про що говорили доктор Лівсі та Джим під час візиту лікаря до піратського табору?
9. Чому пірати не знайшли скарбів капітана Флінта?
10. Хто допоміг Сілверу врятуватися від розлюченої команди?
11. Які риси характеру Джима виявилися під час перебування на острові?
12. Як розкрив себе Джон Сілвер під час пошуку скарбів та після поразки?

2. Робота над сюжетом роману «Острів скарбів».
 Установіть хронологічну послідовність подій. Перекажіть ключові епізоди. 

1. Зустріч Джима з Беном Ґанном.

Урок 15
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2. Джим спускає «Веселого Роджера».
3. «Чорний знак».
4. Сілвер-парламентер.
5. Підслухана розмова Джона Сілвера з піратом.
6. Залога в блокгаузі.
7. Поразка Джона Сілвера.
8. Таємна нарада.
9. Джим у ворожому таборі.

3. Робота в парах. Джентльмени в романі «Острів скарбів».
 Опрацюйте картки з цитатними характеристиками героїв-джентльменів: визначте їхні осно-

вні риси й складіть порівняльну характеристику доктора Лівсі, сквайра Трелоні та капітана 
Смоллета. Ви значте основні риси характеру кожного з цих героїв.

Картка № 1
Доктор Лівсі

Картка № 2
Сквайр Трелоні

Картка № 3
Капітан Смоллет

Сквайр Трелоні: «Ви завжди маєте 
рацію».

Доктор Лівсі: «Є тільки одна люди-
на, якої я побоююсь. Це ви самі… Бо 
ви не вмієте тримати язика за зуба-
ми».

Джим Гокінс: «Якби нам дозволили 
сидіти без діла, ми б скоро занепали 
духом, але капітан був не такий чо-
ловік, щоб марнувати час».

Доктор Лівсі: «Добре, коли хтось 
ласун… У табакерці в мене не тю-
тюн, а кусень пармезану… Цей сир 
ми віддамо Бенові Ґанну».

Сквайр Трелоні: «Чи варті розшуків, 
сер?!.. Та безперечно ж, варті! Якщо 
ми справді маємо в руках той ключ, 
про який ви кажете, то я негайно за-
фрахтую… судно, візьму вас і Гокін-
са із собою і здобуду ці скарби, хоч 
би мусив шукати їх цілісінький рік!»

Сквайр Трелоні: «Цей Смоллет… 
кращий за мене чолов’яга».

Джон Сілвер: «Ми всі щиро вдячні за 
вашу добрість і, як бачите, довіряє-
мо вам і ковтаємо ваші ліки, наче 
грог».

Джим Гокінс: «Сквайр – справжній 
джентльмен».

Джон Сілвер: «Цього досить, капіта-
не! – радісно вигукнув Довгий 
Джон. – Самого вашого слова до-
сить».

Доктор Лівсі: «Я дам вам маленьку 
надію, Сілвере: якщо ми обидва ви-
деремося з цієї пастки, я зроблю все 
можливе, аби врятувати вас від ши-
бениці».

Сквайр Трелоні: «Отже, ви, капітане, – 
мовив сквайр, – мали рацію, а я по-
милявся. Визнаю себе ослом і чекаю 
ваших наказів».

Доктор Лівсі: «Проти всіх своїх не-
сподіванок, я пересвідчився, що в 
нас на борту двоє чесних людей: цей 
чоловік і Джон Сілвер».

Капітан Смоллет: «Ви, лікарю… 
дуже спостережлива людина».

Доктор Лівсі: «Трелоні стріляє без 
промаху. Дайте йому свою рушницю, 
бо його підмокла».

Капітан Смоллет: «Мені зроду не 
траплялася команда, яка б готувала 
заколот. А ось ця команда зуміла 
мене ошукати».

Основні риси характеру

Раціоналізм, доброта. Самокритичність, балакучість. Професіоналізм, вірність слову, чес-
ність.

• Висновки.
Справжні скарби людського життя – це справедливість, шляхетність, оптимізм, дружба, го-

товність допомогти у скрутну хвилину.
4. Пошук творчого рішення.
 Капітаном «Еспаньйоли» називали себе Смоллет, Гокінс, Сілвер. Як ви гадаєте, що означає 

бути капітаном і хто з героїв роману був справжнім капітаном корабля?

V. Підсумки.
• Творче завдання.
 Проведіть засідання «Клубу джентльменів» після повернення Джима Гокінса та його друзів 

з подорожі на острів скарбів. Розкажіть про їхні пригоди від імені кожного з героїв (трива
лість виступу – три хвилини).
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Правила «Клубу джентльменів»

1. Пунктуальність – невід’ємна якість джентльмена. Джентльмен має бути людиною честі. 
(Як герої довели свою пунктуальність і шляхетність?)

2. Джентльмен завжди виконує обіцяне. (У яких ситуаціях герої довели, що вміють тримати 
слово?)

3. Джентльмен уміє визнавати свої помилки. (Яких помилок припустилися герої і як їх 
виправили?)

4. Тверда воля джентльмена поєднується з людяністю. (У яких вчинках героїв виявилася 
їхня доброта?)

5. Джентльмени пишаються своїм професіоналізмом. (Як професійні якості героїв допомогли 
їм подолати труднощі?)

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 66–71.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного (№ 5, 6, підручник, с. 71).

3. Уявіть, що заповнюєте судовий журнал, і напишіть про пошуки піратських скарбів від 
імені капітана Смоллета.



82



83

Дата 

Клас 

Урок 16

Т е м а. Урок виразного читання. Виразне читання 
прозового твору («Острів скарбів», розділ ХХVIII 

«У ворожому таборі»)
Мета: розвивати навички виразного читання прозового твору, уміння 

висловлювати власну думку й обґрунтовувати її;
розвивати асоціативне й образне мислення, практичні навички з тех-

ніки мовлення та логіки читання, уміння висловлювати власну думку 
й обґрунтовувати її;

виховувати всебічно розвинену особистість, здатну отримувати насо-
лоду від краси художнього слова; прищеплювати повагу до літературної 
творчості, інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання:  підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, фраг-
мент «У ворожому таборі» з кіно фільму «Острів скарбів» (режисер В. Во-
робйов, 1982 р.) .

Тип уроку: урок виразного читання.

Відчуття красивого та художнього ніяк не визна-
чиш сухою формулою. Вони потребують почуття, 
практики, досвіду, власної допитливості й часу.

 К. Станіславський

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Дидактична гра «Асоціативна хвиля».
Перший учасник називає одне з ключових слів (словосполучень) на задану тему. Усі наступ-

ні повторюють його і називають слова (словосполучення), пов’язані за змістом. Той, хто поми-
ляється або робить довгу паузу, виходить із гри. Переможцем стане гравець, який останнім 
правильно промовить весь ланцюжок слів.
 Створіть асоціативну хвилю на тему «Виразне читання».

Д о в і д к а

Логічний наголос, пауза; темп; основний тон мовлення; мелодика, підвищення і зниження 
голосу; ритм; непомітне дихання; чіткість вимови; читання голосніше-тихіше, вище-нижче, 
швидше-повільніше; читання розділових знаків; використання логічних і фізіологічних пауз.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Артикуляційна гімнастика.
• Статичні вправи (кожну вправу слід виконувати чітко й повільно по дватри рази).

«Лопаточка». Язик висунути, розслабити, покласти на нижню губу. Стежити, щоб язик не 
тремтів. Тримати десять секунд.

«Філіжанка». Рот широко розкрити. Язик підняти вгору. Потягнути язик до верхніх зубів, 
але не торкатися до них. Тримати в такому положенні десять секунд.

«Голочка». Рот відкрити. Язик висунути далеко вперед, напружити його, згорнути трубоч-
кою. Утримувати в такому положенні десять секунд.

«Гірка». Рот відкрити. Бічні краї язика притиснути до верхніх корінних зубів. Кінчиком 
язика торкнутися нижніх передніх зубів. Утримувати в такому положенні десять секунд.
• Динамічні вправи.

«Годинник». Висунути язик і тягнутися ним то до правого, то до лівого вуха. Рухати язиком 
з кута рота в повільному темпі під рахунок.

«Конячка». Присмоктати язик, клацнути ним. Клацати повільно, із силою.

Урок 16
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«Карусель». Висунути язик і тягнутися ним то до носа, то до підборіддя. Рот при цьому не 
закривати.

«Смачне варення». Висунути язик, облизати верхню губу. Прибрати язик у глиб рота.
«Змійка». Рот широко відкрити. Язик сильно висунути вперед, напружити, звузити. Язик 

максимально висувати вперед і прибирати вглиб рота. Рухати язиком у повільному темпі.
«Барабанщик». Усміхнутися, відкрити рот і постукати кінчиком язика по верхніх зубах, 

багато разів чітко вимовляючи [д-д-д]. Спочатку звук [д] вимовляти повільно, поступово при-
скорювати темп.
• Вправи для роботи над жестами й мімікою.

«Переконлива гра». Узяти з рук учителя або однокласника олівець, уявляючи, що це гаряча 
каструля, коштовна ваза, зошит, хробак, звичайний олівець.

«Акторський майстерклас». Показати вираз обличчя людини, яка ріже цибулю, куштує на 
смак лимон, з’їла ложку меду тощо.

Пам’ятка
«Особливості виразного читання прозового твору»

• Готуючись до декламації художнього тексту, необхідно зрозуміти його ідейний зміст.
• Слід мати чітке уявлення про зображену у творі добу, про ідейну позицію автора; треба ро-

зуміти, як погляди письменника, його ставлення до явищ, подій і героїв відобразилися у творі, 
яких художніх форм набули.

• Потрібно з’ясувати, кому з героїв твору автор симпатизує, до кого ставиться скептично, 
кого висміює, засуджує тощо.

• Необхідно добре уявляти картину, яку зобразив автор. Якщо її описано детально, достатньо 
вдумливо проаналізувати текст, якщо ж окреслено скупими штрихами, треба її дофантазувати.

• Слід урахувати, хто виступає оповідачем: автор чи хтось із героїв.
• Декламатору треба вжитися в роль того персонажа, від особи якого він читає. Це дає мож-

ливість краще відтворити почуття, настрій, однак не означає, що треба виконувати роль автора 
чи героя (перевтілюватися в них), адже елементи сценічної гри під час читання прози можуть 
викликати у слухача відчуття неприродності.

• Якщо оповідь ведеться від імені героя, треба зрозуміти, як до нього ставиться автор. Якщо 
про одного героя розповідає інший, варто врахувати ставлення автора до обох героїв і визначи-
ти власне ставлення до них та авторської характеристики.

• У художньому тексті є фрагменти, що вимагають читання напам’ять, і такі, що краще чи-
тати з книжки.

• Процес виразного читання прозових творів «занурює» читця у світ думок і почуттів автора 
так глибоко, що вони на час виконання стають ніби його власними. Читець-декламатор розпо-
відає про те, що його найбільше схвилювало.
2. Виразне читання уривка з роману «Острів скарбів» (розділ «У ворожому таборі»: від слів 
«– Ти ба!..» (с. 66) до слів «– Матиму на увазі… моя сміливість» (с. 68)).
 1. Знайдіть у тексті роману Стівенсона (розділ «У ворожому таборі») уривок, декламування 

якого потребує різного темпу читання (повільного, середнього, швидкого).
2. Прочитайте дібраний уривок. Схарактеризуйте інтонації та темп, необхідні для його ви-
разного читання, укажіть паузи й логічні наголоси.
3. Яку роль відіграє темп читання в епізоді, у якому йдеться про те, що друзі Джима зали-
шилися живі?
4. Розставте логічні наголоси й укажіть паузи в епізоді, у якому Джим зізнається піратам, 
що протидіяв їхнім планам.
5. Від чого залежить темп читання художнього твору? (Від розвитку подій, почуттів і на
строїв героїв. Темп читання може змінюватися багато разів).
6. Як необхідно читати уривок, який ви обрали, щоб передати небезпечність ситуації, у яку 
потрапив Джим?
7. Кому з героїв, задіяних у розділі «У ворожому таборі», автор симпатизує? Обґрунтуйте 
відповідь прикладами з тексту.
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8. До кого з персонажів автор ставиться негативно? Обґрунтуйте відповідь прикладами з тек-
сту.
9. Як ви ставитеся до Джима, Сілвера та піратів?
10. Які почуття під час читання уривка у вас виникли: здивування, радість, захоплення, 
жаль?
11. Зверніть увагу на слова, які добирає автор, щоб передати свою радість, захоплення, сму-
ток, гнів тощо.
12. Знайдіть у тексті слова, що передають настрій автора.
13. Які епізоди розповіді можна прочитати за ролями?

3. Робота в парах. Словесне малювання.
 1. Уявіть, що вам потрібно намалювати ілюстрацію до обраного уривка з розділу «У ворожо-

му таборі». Що на ній буде зображено? Якими кольорами ви скористаєтеся? Чому?
2. Створіть словесну ілюстрацію до опису зовнішності Джима, Сілвера, піратів. Якими ряд-
ками з твору можна її підписати?

4. Складання мовної характеристики Джона Сілвера.

Як Джон Сілвер веде подвійну гру

Пряма мова персонажа Ремарка оповідача

– Це вельми приємна несподіванка для бідолашного ста-
рого Джона! Я з першого погляду побачив, що ти спритний 
хлопець.

Звернувся він до мене, витягаючи люльку з рота…

– Справа, виходить, така: вернутися до своїх тобі не мож-
на, бо вони тебе не приймуть. І коли ти не хочеш створити 
ще третю команду, себто лишитися на самоті, то мусиш 
пристати до капітана Сілвера... Я вже й не кажу про те, що 
ти в наших руках.

Він невимушено пихнув люлькою раздругий і поновив 
мову…

– Ніхто тебе, хлопче, не силує... За його ледь глузливою балаканиною прочувалася 
смертельна загроза...

– Стули свою халяву, поки тебе не питають! Брутально урвав його Сілвер.

– А щоб ти не взяв собі в голову, ніби й тебе включили 
в мирову.

Сілвер спокійно пахнув з люльки й мовив далі…

– Матиму це на увазі... Відказав Сілвер таким чудним тоном, що я ну ніяк не міг 
второпати, чи глузує він з мене, чи йому таки сподобала-
ся моя сміливість.

– Ані руш мені! Може, ти тут капітан? То я покажу тобі, де 
твоє місце, бісова душа!

Закричав Сілвер.

– Він виявив більше сміливості, ніж будь-хто з вас, що 
принишкли, як ті щури! І я вам ось що скажу: тільки хто 
пальцем його зачепить, матиме справу зі мною. А я слів 
на вітер не кидаю, затямте.

Мовив далі Сілвер, знову беручи люльку до рота.

5. Складання мовної характеристики Джима Гокінса.

Як Джим долає шлях від розпачу до рішучості й упевненості
Продовження таблиці

Пряма мова оповідача Ремарка оповідача

– Притиснутий спиною до стіни, я намагався сміливо диви-
тися в очі Сілверові, хоч на серці у мене був чорний роз-
пач.

– Від слів пірата мені аж полегшало на душі: отже, мої дру-
зі таки живі! Він мене більше врадував, аніж засмутив.
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Продовження таблиці

Пряма мова оповідача Ремарка оповідача

– Ну що ж, коли я маю вибирати, то ви повинні перше ска-
зати мені, що тут сталося, чому ви тут і де тепер мої друзі.

Відповів я, трохи посмілішавши...

– Я не такий дурний і добре знаю, що мене чекає. Та хай 
буде, що буде, – мені все одно!.. І коли ви хочете знати, 
хто все це спричинив, то знайте: це я і ніхто інший... Ви 
пошилися в дурні, бо від самого початку всі ниточки схо-
дилися в моїх руках, і я боюся вас як торішнього снігу. 
Хочете – вбийте мене, хочете – лишіть живим, воля 
ваша. Але якщо ви залишите мене живим, то я допомо-
жу вам врятуватися від шибениці.

Мовив я, чимдалі більше збуджуючись.

– І ще, містере Сілвере, ви, сподіваюся, кращий за інших 
у цій компанії. Тож у разі моєї смерті, прошу, розкажіть 
докторові все, як було.

Я замовк, бо… хвилювання перехопило мені дух.

7. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте фрагмент «У ворожому таборі» з кінострічки «Острів скарбів» (режисер В. Во

робйов, 1982 р.).
2. Порівняйте своє та режисерське бачення розмови піратів із Джимом.
3. Чи вдалося режисеру передати перехід Джима від розпачу до рішучості й упевненості? По-
ясніть свою думку.
4. Порівняйте акторське виконання монологу Джима з власним баченням декламування цьо-
го тексту. Чи згодні ви з інтонаціями та настроєм, які обрав актор?

8. Постановка «живих картин» за романом «Острів скарбів» (розділ «У ворожому таборі»).
«Жива картина» – це фрагмент художнього твору, відображений у позах, виразах облич, 

костюмах, реквізиті.
9. Робота в групах. Виразне читання за ролями розділу «У ворожому таборі».
 1. Розподіліть ролі.    4. Обговоріть інтонації.

2. Ви значте послідовність реплік.  5. Знайдіть відповідні жести, міміку.
3. Потренуйтеся читати за ролями.  6. Проведіть репетицію.

V. Підсумки.
• Складання рецензії на виступ однокласників з використанням лексики роздумів.

На відміну від… На мій погляд… Я вважаю, що… Без сумніву… Це можна зрозуміти як… 
Інтонація дає змогу… Підсумовуючи, хочу сказати…

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 70–71.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного уривка (підручник, № 4, с. 71).
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Дата 

Клас 

Урок 17

Т е м а. Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів». 
Образ Джима Гокінса 

Мета: схарактеризувати головного героя роману Джима Гокінса; роз-
вивати навички аналізу художнього тексту, уяву та творче мислення, учи-
ти висловлювати вмотивовані судження про головних героїв, добираючи 
цитатний матеріал, стисло переказувати основні події художнього твору 
(«Острів скарбів» Р. Л. Стівенсона);

розвивати образне мислення, уміння висловлювати власну думку 
й обґрунтовувати її, розвивати вміння аналізувати літературний твір;

виховувати відповідальну людину, якій притаманне почуття обов’язку 
та здатність долати страх і перешкоди на шляху до мети.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Гокінсе, я покладаю на тебе великі надії.
Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів»

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Вправа на знання тексту художнього твору.
 Знайдіть і виправте помилки.

1. Бен Ґанн попросив у Джима шматочок ковбаси.
2. Для лікування Біллі Бонса доктор Лівсі використовував гірчичники.
3. Сидячи в діжці з яблуками, Сілвер дізнається про змову піратів.
4. У скрині Біллі Бонса не було нічого, крім карти.
5. На острові скарбів Сілвера чекала його темношкіра дружина.
6. Моряки стверджували, що пірат Флінт був огидним і синім, а посинів він від меду.
7. Папуга Сілвера на ім’я Адмірал Бенбоу постійно вигукував слово «дублони».

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.
1. Джим Гокінс у небезпечних ситуаціях.
 Простежте за текстом, як герой долає страх.

Джим Гокінс у небезпечних ситуаціях

Пригоди героя Цитати

Джим – свідок і учасник передачі 
чорного знака Біллі Бонсу.

А труп капітана на підлозі світлиці й думки про те, що той мерзенний сліпак блу-
кає десь поблизу… від цього мене брав такий жах, що аж морозом обсипало.

Джим дізнається, що команда «Ес-
паньйоли» – пірати.

Страх мій наростав і нарешті перетворився на якесь божевілля. Хіба я на-
смілюся, коли вистрелить гармата, сісти разом із цими душогубами, руки 
яких у людській крові.

Утеча від піратів і зустріч з Беном 
Ґанном.

Але в цю мить новий переляк прикував до землі мої ноги й змусив серце за-
вмерти.

Оборона блокгауза від нападу піра-
тів.

Я схопив з підлоги кортика. Хтось інший, теж хапаючи кортика, різонув мене 
по пальцях, але я навіть не відчув болю. Я не встиг навіть злякатися…

Джим спускає «Веселого Роджера». Одне було ясно: треба було не прямо відступати від Гендса, а всіляко ухиляти-
ся…

Несподівана зустріч із піратами 
в блокгаузі.

Я намагався сміливо дивитися в очі Сілверові, хоч на серці в мене був чор-
ний розпач.

Перемови Сілвера з доктором Лівсі. Я дав слово честі, і я повернуся назад.

Урок 17
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Страх смерті, природний дитячий страх перед трагічними й невідворотними подіями

Усвідомлення необхідності боротися зі злом як шлях до подолання страху

Вірність слову, самовладання як перемога над страхом

2. Характеристика образу Джима Гокінса.
 Спираючись на текст твору, доведіть, що Джимові властиві такі джентльменські якості, як 

рішучість, здатність ризикувати, сміливість, уміння тримати слово, відданість друзям, твер-
да воля.

3. Творча робота «Репортаж-включення».
Одним з різновидів репортажу (повідомлення, що публікується в періодичній пресі, тран слю-

ється по телебаченню чи радіо) є репортаж-включення. Це надзвичайно цікавий і відповідаль-
ний репортаж, адже для його здійснення журналіст має перевтілитися в учасника описуваних 
подій. Звісно, репортер завжди повинен бути об’єктивним, однак успіх репортажа-включення 
полягає передусім у причетності до події, у її особистісній оцінці, що ґрунтується на особистих 
почуттях і власному досвіді. Саме за таких умов читач стане не лише свідком, а й учасником 
подій, побачить їх «ізсередини».
 1. Підготуйте репортаж-включення про пошуки піратських скарбів від імені Джима Гокінса. 

Ваш матеріал має називатися «Чому я став джентльменом, а не “джентльменом фортуни”».
2. Ви значте риси характеру Джима Гокінса, які допомогли йому відшукати справжні життє-

ві скарби. Відповідь оформіть у вигляді схеми.

V. Підсумки.
1. Для допитливих.
 Заповніть подану таблицю прикладами з твору.

«Острів скарбів» як пригодницький роман

Ознаки пригодницького роману Приклади з роману «Острів скарбів»

Основа сюжету – пригода, незвичайна подія, часто – 
небезпечна подорож.

Сюжет – подорож у пошуках піратських скарбів.

Численні таємниці, загадки. Утаємниченість Біллі Бонса; карта острова – ключ до скарбів; 
таємниця Бена Ґанна.

Несподівані сюжетні повороти. Чорний знак; смерть Біллі Бонса; підслухана в діжці з-під 
яблук розмова; Джим Гокінс таємно вирушає з піратами на 
острів; Джим відвойовує корабель у піратів тощо.

Часто оповідь уривається на найдраматичніших епі-
зодах.

Джим не розуміє, куди зникли друзі з блокгауза; доля карти, 
що опинилася в руках Сілвера.

Тривалий час поведінка деяких персонажів є незро-
зумілою.

Джон Сілвер кілька разів змінює свою поведінку й ставлення 
до Джима.

Захопливий сюжет поєднано з вирішенням важли-
вих проблем.

Тема пошуків піратських скарбів дає автору можливість звер-
нутися до пошуку духовних скарбів, показати силу добра 
в боротьбі зі злом.

Формує уявлення про ідеал, взірець справжнього 
героя.

Джим не раз рятує своїх супутників, опиняючись у потрібному 
місці в потрібний час.

2. Визначте риси характеру Джима Гокінса, які допомогли йому відшукати справжні життєві 
скарби. Відповідь оформіть у вигляді схеми.
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Д о в і д к а

Готовність до самопожертви, здібності до навчання, вдячність, спостережливість, мужність, 
допитливість, неприйняття підступності, відчайдушність, кмітливість, рішучість, неприйняття 
зради, відданість справі, доброта, порядність, відповідальність за життя друзів, вірність слову.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Доберіть цитати до характеристики Джима Гокінса.
 2. Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 3 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна 

література. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).
 3. Підготуйтеся до уроку позакласного читання за твором Ж. Верна «Діти капітана Ґранта».
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Дата 

Клас 

Урок 18

Т е м а .  Урок позакласного читання. Жуль Верн 
«Діти капітана Ґранта»

Мета: ознайомити з фактами життя й творчості Ж. Верна; проана-
лізувати поетизацію романтики подорожей, величі науки і знань у романі 
«Діти капітана Ґранта»;

розвивати навички читання, стислого переказу художнього тексту, ро-
боти з цитатним матеріалом; визначати ідею твору, знаходити елементи 
композиції; розвивати образне мислення, уміння висловлювати власну 
думку й обґрунтовувати її, уміння аналізувати літературний твір;

виховувати  всебічно розвинену особистість, яка цікавиться життям 
інших народів світу.

Обладнання: підручники, портрет Ж. Верна, географічна карта світу, 
фрагменти кінострічок «Діти капітана Ґранта» (режисер В. Вайншток, 
1936 р.) та «У пошуках потерпілих в аварії корабля» (режисер Р. Стівен-
сон, 1962 р.).

Тип уроку: урок позакласного читання.
Світ – корабель, розум – вітрило, думка – кермо.

В. Гюґо

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у

І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературна розминка.
 1. З якої дати починається роман Ж. Верна «Діти капітана Ґранта»? (26 липня 1864 р.).

2. Як було знайдено записку капітана Ґранта? (У шлунку акули (рибимолот), у пляшці).
3. Про що йшлося в документі? (Про те, що 7 червня 1862 р. трищоглове судно «Британія» 
затонуло, а двоє матросів і капітан кинули в море записку з проханням про допомогу).
4. Яку мову хотів вивчити Паґанель і яку опанував насправді? (Хотів вивчити іспанську, 
а вивчив португальську).
5. Хто врятував мандрівників від вовків? (Роберт Ґрант).
6. Хто першим відчув небезпеку повені? (Кінь Таука).
7. Що врятувало мандрівників від повені? (Дерево омбу).
8. Кого в іспанських провінціях називають кайманами? (Алігаторів).
9. Яке дерево вважається в Австралії головним? (Евкаліпт).
10. У чому полягала таємниця Паґанеля? (Татуювання).

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Кілька сторінок із життя Ж. Верна.

Ж. Верн народився 8 лютого 1828 р. в місті Нант у сім’ї адвоката. У 1839 р. Жуль потайки 
від батьків влаштувався юнгою на шхуну, яка вирушала до Індії. На щастя, батько встиг вчас-
но повернути хлопчика додому.

Під час навчання в Парижі Верн познайомився з найвідомішим автором пригодницьких ро-
манів Александром Дюма. Після цієї зустрічі юнак вигукнув: «Те, що він зробив для історії, 
я зроблю для географії!» Письменник часто говорив, що вдячний Дюма за те, що той першим 
повірив у нього.

Відомий видавець Етцель, який збирався заснувати часопис для підлітків під назвою «Жур-
нал виховання та розваги», відразу зрозумів, що знання та здібності Верна якнайкраще відпо-
відають його задуму, і запропонував письменнику постійне співробітництво. Саме в Етцеля 
виникла ідея об’єднати романи Ж. Верна в серію «Незвичайні подорожі», що мала на меті 
популяризувати знання з географії, фізики й астрономії, викладені в цікавій формі.

Урок 18
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Протягом понад сорока років Ж. Верн публікував щонайменше одну книжку на рік. У листі 
до Етцеля він зізнавався: «Я загубився серед неймовірних пригод моїх героїв. Шкодую тільки 
про одне: я не можу супроводжувати їх».
2. Презентація «Незвичайні подорожі та фантастичні ідеї Ж. Верна».

«П’ять тижнів на повітряній кулі». Роман про захопливі подорожі доктора Самуеля Фер-
ґюсона на аеростаті «Вікторія» над Африкою. Перед очима мандрівника постають незвичайний 
рослинний світ, дивовижні звірі, не менше вражають його і своєрідні звичаї тубільців…

«Із Землі на Місяць». Члени «Гарматного клубу» задумують неймовірний експеримент. На 
Місяць відправлено першу в історії експедицію, до того ж в гігантському снаряді, який випу-
щено з величезної гармати.

«Навколо Місяця». Продовження роману «Із Землі на Місяць», у якому йдеться про косміч-
ні подорожі. Це один з тих творів, у яких виявився дар Ж. Верна передбачати майбутнє.

У романах «Подорожі і пригоди капітана Гаттераса» та «Крижана пустеля» йдеться про 
експедицію до Північного полюса.

«Подорож до центру Землі». Джерелом натхнення для автора, без сумніву, став інтерес того-
часної публіки до геології, палеонтології та теорії еволюції. Автору вдалося зберегти рівновагу 
між докладними науковими поясненнями, які дає один з героїв роману професор Ліденброк, 
і поетичними роздумами його небожа Акселя. Герої роману спускаються під землю і відкрива-
ють там доісторичний світ.

«Діти капітана Ґранта». Один з найвідоміших романів у художньому доробку Ж. Верна, 
що має досить цікаву історію створення. Якось до письменника звернулися члени Французько-
го географічного товариства, занепокоєні тим, що діти погано знають географію. Вони попро-
сили Верна написати твір, який би привернув увагу підлітків до цієї науки. Так виник задум 
знаменитого роману.

«Двадцять тисяч льє під водою». Науково-фантастичний пригодницький роман, у якому 
йдеться про те, як у другій половині ХІХ ст. мореплавці з різних країн світу почали стикатися 
з незвичайним плавучим об’єктом, більшим за кита і здатним розвивати неймовірну швидкість. 
Журналісти, а за ними й учені відразу зацікавилися «морським чудовиськом». Однак фортуна 
усміхнулася тільки професору Аронаксу: разом зі слугою Конселем і гарпунером Недом Лендом 
він потрапляє на борт єдиного у світі підводного човна «Наутилус». У товаристві капітана і його 
команди герої вирушають у навколосвітню підводну подорож.

«Навколо світу за 80 днів». Англієць Філеас Фоґґ закладається, що зможе об’їхати земну 
кулю не більш як за вісімдесят днів. Разом зі слугою Паспарту Фоґґ вирушає в подорож, у якій 
користується найрізноманітнішими видами транспорту.

«Таємничий острів». У часи громадянської війни в США п’ятеро сміливців, жителів Півночі, 
рятуються з полону на повітряній кулі. Страшна буря викидає їх на безлюдний острів. Завдяки 
відвазі й талантам герої успішно облаштовують своє життя на острові. У найскладніших ситуа-
ціях новим Робінзонам допомагає якась таємнича сила.

• Ж. Верн передбачив багато наукових винаходів і відкриттів. Зі ста восьми передбачень 
письменника-провидця на сьогодні не реалізовано лише десять. Повітряна куля, електричний 
підводний човен, супергармата, космічна гармата, пошуки затонулих скарбів, гелікоптер, 
космічні польоти на Місяць, відеофон, відкриття Північного та Південного полюсів, відкриття 
витоків Нілу, електричний двигун, прообраз танка, глибоководний скафандр, штучний супутник 
Землі, відсутня ланка між людиною та мавпою, штучна зміна клімату біля полюсів, телевізор – 
і це аж ніяк не повний перелік.
3. Світ захоплень і передбачень Ж. Верна.
 Використовуючи презентацію та опорну схему, розкажіть про захоплення й наукові передбачен-

ня Ж. Верна.
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Біологія

Література (проза, 
поезія, драматургія)

Промисловість (воєнна техніка, 
ракетобудування, електротехніка 

та інші галузі)

Геологія

Фізика
Історія

Астрономія

Географія

Етнографія

Подорожі

Світ захоплень
і наукових

передбачень
Ж. Верна

4. Ж. Верн – письменник-мандрівник.
Ж. Верн не був «кабінетним» письменником, він багато подорожував, зокрема й на своїх 

яхтах «Сен-Мішель I», «Сен-Мішель II» і «Сен-Мішель III». Враження від тих мандрівок згодом 
лягли в основу «Незвичайних подорожей».
 Використовуючи карту світу, накресліть маршрут подорожей Ж. Верна за цитатою з його 

спогадів: «Я двічі перетнув Середземне море, побував в Італії, Англії, Шотландії, Ірландії, 
Данії, Голландії, Скандинавії, заходив в африканські води… Я відвідав навіть Північну 
Америку».

5. Літературознавчий словник.
Науково-фантастична література – художні твори, в основу яких покладено ідею позитивно-

го або негативного впливу досягнень науки й техніки на розвиток людства.
Географ чний роман – різновид пригодницького роману, сюжет якого заснований на геогра-

фічній помилці. Унаслідок такої помилки герої вирушають у тривалу подорож, під час якої 
переживають пригоди та випробування.
6. Складання маршруту для штурмана на географічній карті.

1. Частина перша, розділ V 5. Частина друга, розділ ІІ
2. Частина перша, розділ VІІІ 6. Частина друга, розділ ІІІ
3. Частина перша, розділ ІХ  7. Частина третя, розділ І
4. Частина перша, розділ ХХІІІ 8. Частина третя, розділ ХХ

7. Сюжетна реконструкція.
 Укажіть правильну послідовність основних подій роману.

1. Під час землетрусу в Чилі зникає Роберт.
2. Паґанель дізнається, що замість Індії пливе в Південну Америку, і зрештою вирішує ман-
друвати разом з усіма.
3. Мак-Наббс розкриває змову Айртона з каторжанами.
4. Роберт вихоплюється на швидконогого коня і, ризикуючи бути роздертим червоними вов-
ками, відводить зграю від супутників.
5. Мандрівники вирішують повернутися на корабель, щоб продовжити плавання до берегів 
Австралії.
6. За порадою боцмана «Британії» Айртона лорд Ґленарван вирішує перетнути Австралію по 
тридцять сьомій паралелі.
7. Перетнувши Атлантичний океан і Магелланову протоку, «Дункан» опи няється в Тихому 
океані й прямує до берегів Патагонії.
8. Айртон приводить коваля, який ставить коневі Ґленарвана нові підкови з трилисником – 
знаком скотарської стоянки Блек-Пойнт.
9. На вутлім суденці з вічно п’яними капітаном і матросами, переживши бурю, Ґленарван та 
його друзі таки дістаються до берегів Нової Зеландії.
10. Завдяки спритності Роберта мандрівникам удається втекти від людожерів.
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11. На острові Табор стається диво: виявляється, що саме тут знайшли притулок капітан 
Ґрант і двоє його матросів, замість них на острові залишається Айртон.
12. Екіпаж яхти «Дункан» знаходить пляшку із запискою, у якій повідомляється, що вря-
товані з корабля «Британія» перебувають на тридцять сьомій паралелі.
13. Тубілець на ім’я Талькав стає провідником мандрівників по рівнинах Аргентини.
14. Замість пораненого Ґленарвана наказ про нове місце стоянки «Дункана» пише Паґанель.

8. Визначення ролі подорожі в романі «Діти капітана Ґранта» за допомогою опорної схеми.

Подорож як основа роману Ж. Верна «Діти капітана Ґранта»

У романі Ж. Верна
«Діти капітана Ґранта»

подорож... становить основну
інтригу твору

відображає систему
наукових досліджень

і відкриттів

виступає основою 
пригодницького сюжету

утілює ідею уславлення 
сили людського характеру 
в життєвих випробуваннях

сприяє створенню 
розгорнутої картини 
суспільного життя

9. Завдання на встановлення відповідності.
 Установіть відповідність між героями роману та притаманними їм якостями.

А Лорд Ґленарван             1 винахідливість
Б Роберт Ґрант                2 сміливість
В Мері Ґрант                 3 вдячність
Г Леді Ґленарван             4 відповідальність
Ґ Мак-Наббс                  5 здатність прийти на допомогу
Д Паґанель                   6 добропорядність
Е Талькав                    7 патріотизм
Є Джон Манґлс               8 сміливість
Ж Гаррі Ґрант                9 відданість науці

V. Підсумки.
 Спираючись на подану схему, доведіть, що «Діти капітана Ґранта» – географічний роман.

Основні ознаки
географічного 

роману

Романтика подорожей 
увиразнює велич науки

і знань

Один з героїв – простодуш-
ний, захоплений наукою вче-
ний, що випадково опинився 

в загоні мандрівників

Географічна
помилка в основі

сюжету

Науково обґрунтований 
маршрут подорожі

Географічні відомості
доречні, допомагають

зрозуміти події

VІ. Домашнє завдання.
 1. Складіть план до рубрики «Нове знайомство» (підручник, с. 72–73).

2. З роману «Діти капітана Ґранта» випишіть цікаві відомості з історії, біології та інших наук.
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Дата 

Клас 

Урок 19

Т е м а. Контрольна робота № 2. Мудрість байки. 
Пригоди і фантастика (Р. Л. Стівенсон)

Мета: підсумувати й узагальнити знання про байку та пригодницький 
роман, їхню жанрову специфіку;

виявити рівень умінь і навичок аналізувати й систематизувати навча-
льний матеріал; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, уміння 
висловлювати власну думку й обґрунтовувати її;

виховувати дисциплінованість, зібраність, уміння зосередитися.
Обладнання:  посібник «Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для 

контрольних і самостійних робіт» (автори Є. Волощук, О. Слободянюк).
Тип уроку: урок контролю й оцінювання навчальних досягнень.

Навчання корінь гіркий, але плід солодкий.

Леонардо да Вінчі

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Оголошення теми, мети, завдань, епіграфа уроку.
ІІ. Мотивація  навчальної  діяльності.  Ознайомлення  з  кри-

теріями оцінювання.
ІІІ. Робота над завданнями контрольної роботи № 2 «Мудрість 

байки.  Пригоди  і  фантастика  (Р. Л. Стівенсон)»  (Є. Волощук, 
О. Слободянюк. «Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для кон-
трольних і самостійних робіт»).

ІV. Підсумки.
V. Домашнє завдання.

 Пригадайте твори про Різдво. Підготуйте різдвяні малюн-
ки, листівки.

Урок 19
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Дата 

Клас 

Урок 20

Т е м а. Чарлз Діккенс (1812–1870). «Різдвяна пісня 
в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами». 
Гуманістичний зміст і висока людяність творів 

Ч. Діккенса
Мета: ознайомити з художнім світом Ч. Діккенса, розкрити зміст на-

зви «Різдвяна пісня в прозі…», підготувати учнів до сприйняття та розу-
міння ідейного змісту повісті, визначити ідею твору, елементи композиції, 
виділити реальне і фантастичне у творі;

розвивати асоціативне й образне мислення, уміння висловлювати 
власну думку й обґрунтовувати її;

виховувати всебічно розвинену особистість, формувати гуманістичні 
ідеали: совість, справедливість, милосердя.

Обладнання: підручники, портрети Ч. Діккенса різних років.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Милосердя, співчуття, щедрість – ось на 
що мав би я спрямувати свою діяльність.

Ч. Діккенс

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Складання опорної схеми «Жанрові ознаки повісті».

За широтою охоплення жит-
тєвих явищ посідає проміжне місце 

між оповіданням і романом

Охоплює порівняно невеликий 
період життя головного героя

Поглиблене зображення 
героїв через вчинки, поведінку, 

мовлення

Однолінійний сюжет

Використання описів 
різних видів

Більша (у порівнянні 
з оповіданням) кількість 
другорядних персонажів

Середній обсяг
у порівнянні з романом

Прозова форма

Жанрові
ознаки
повісті

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя. Презентація письменника.

У славі, що випала на долю Ч. Діккенса, було щось містичне, таємниче. Англійський 
письменник Ґілберт Честертон писав: «Діккенс був таким популярним, що ми, сучасні письмен
ники, навіть не можемо уявити, якою великою була його слава. Тепер не існує такої слави».

Завдяки багатій уяві Діккенс створив барвистий художній світ, населений комічними, дра-
матичними, трагічними, іронічними персонажами. Друзі стверджували, що у своєму кабінеті 
Діккенс ніколи не буває на самоті, адже поряд з ним – завжди його герої. Діккенс – письменник 
багатогранний: добрий, насмішкуватий, сумний, веселий, трагічний…

Провідні теми творчості Діккенса – це доброта, міцна родина, віра в чудо, яке обов’язково 
змінить людину на краще. Власне, у повісті «Різдвяна пісня в прозі…», яку ми вивчатимемо, 

Урок 20
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письменник висловив свої християнські погляди і створив реалістичних персонажів, що уві-
йшли в галерею «вічних образів» і донині цікаві читачам.
2. Робота з портретами Ч. Діккенса різних років.
 Порівняйте словесний і живописний портрети Ч. Діккенса. Ви значте зміни, які відбулися 

в зовнішності письменника протягом років.
«Очі Діккенса були не блакитними, а карими, немов у лані, і так само блискучими. Тради-

ційно вважається, що такі очі були в Шекспіра. Діккенс справді був сухорлявим і невисоким…
Згодом він зовсім позбувся образу чепуруна, а обличчя його набуло кольору червоної бронзи, 

як у моряка, що перебуває на відкритому повітрі за будь-якої погоди. Ба більше: зустрівши Ді-
ккенса трохи пізніше в Лондоні, я не впізнав би його, адже ніколи в житті мені не доводилося 
бачити людину, що так дивно змінилася б зовні.

Справжній джентльмен був, справжній. Завжди носив білий капелюх і сюртук. Тепер таких 
не побачиш» (Джордж Вулі, садівник Ч. Діккенса).
3. Робота з підручником.
 1. Прочитайте «ланцюжком» матеріали розділу «Відкрити людину в людині» (підручник, 

с. 76–77).
2. Складіть «щоденник подвійних нотаток» за біографією Ч. Діккенса.

Щоденник подвійних нотаток

Факти біографії Ч. Діккенса Відгомін у творчості

Самотнє і хворобливе раннє дитинство Тема дитинства

Розорення родини, з дванадцяти років 
змушений працювати

Тема жорстокості світу, образи знедолених дітей

Незакінчена школа, самоосвіта Симпатизує наполегливим героям, яким доля на початку життя не всміхалася

Досвід роботи в різних професіях Інтерес до простих людей, детальний правдивий опис їхнього побуту 
й життя

Журналістська діяльність Спостережливість, гострота думки, швидке реагування на нагальні про-
блеми

Акторський талант Яскравість характеристик і реалістичність образів

Романтична вдача Мотиви віри в щасливий випадок, у силу дива і мрії

Письменницький успіх Твори Ч. Діккенса змінили Англію

4. Словникова робота.
Гуманѕзм (від лат. земний, людський) – зокрема: ставлення до людини, пройняте турботою 

про її благо, повагою до її гідності; людяність.
5. Ч. Діккенс про Різдво.

1. «Різдво – це пора, коли голосніше, ніж будь-коли, говорить у нас пам’ять про всі прикрощі, 
образи і страждання… і, так само, як і все, що ми… відчули за своє життя, спонукає нас робити 
добро».

2. «Різдво – то… єдиний час, коли всі люди, чоловіки й жінки, неначе за мовчазною згодою… 
відкривають свої серця, що досі були ніби замкнені на замок, і переймаються співчуттям до 
знедолених».
6. Інформаційна довідка «З історії створення “Різдвяних книжок”».

Ч. Діккенса називають родоначальником жанру різдвяного оповідання. У середині XIX ст. 
він написав кілька таких творів і опублікував їх у грудневих номерах своїх часописів «Домаш-
нє читання» і «Цілий рік», об’єднавши під заголовком «Різдвяні книжки». «Різдвяна пісня 
в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами», «Дзвони: Оповідання про Духів церковних ча-
сів», «Цвіркун за вогнищем: Казка про сімейне щастя», «Битва життя: Повість про любов», 
«Одержимий, або Угода з привидом» – усі ці твори «населені» надприродними створіннями, 
серед яких є і янголи, і представники нечистої сили.

Час найкоротших днів і найдовших ночей здавна вважали часом протистояння сил світла 
й пітьми. Якби Діккенс і його послідовники не вірили, що перемога Добра над Злом залежить 
від волі людей, різдвяних історій просто не було б.
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7. Літературознавчий словник.
Повість (підручник, с. 78).
Різдвяне оповідання (повість) – художній твір, дія якого відбувається під час Різдва та має 

щасливу розв’язку, пов’язану зі змістом і духом цього свята.
Композиція (підручник, с. 78).
Строфа (підручник, с. 78).

8. Коментоване читання Куплета першого «Привид Марлі».
9. Евристична бесіда за змістом прочитаного розділу повісті.
 1. Хто такий Скрудж? Як автор зображує зовнішність і вдачу цього персонажа?

2. Які природні явища покладено в основу метафор, ужитих Діккенсом для створення образу 
Скруджа?
3. Як в інтер’єрі контори Скруджа відображено скупість головного героя?
4. Як Скрудж ставиться до свого клерка?
5. Поясніть зміст суперечки Скруджа та його племінника щодо святкування Різдва. На якій 
думці наполягає кожен з героїв?
6. Який фантастичний персонаж з’являється в першому куплеті повісті?
7. Що дивного було в зовнішності привида Марлі?
8. З якою метою привид Марлі прийшов до Скруджа саме перед Різдвом?
9. Що має відбутися зі Скруджем за три ночі перед Різдвом?

10. Теоретична хвилина.
 1. Прочитайте матеріал рубрики «Консультації філолога» (підручник, с. 78). Чому Діккенс 

назвав свою повість «Різдвяною піснею в прозі…»?
2. Зі скількох куплетів (строф) складається повість Діккенса?
3. Доведіть, що куплет «Привид Марлі» є своєрідним «заспівом» до сюжету твору.
4. Яку назву мають наступні три куплети? Чи можна стверджувати, що їх побудовано за од-
ним принципом? Відповідь обґрунтуйте.
5. Коли відбувається дія повісті?
6. Які пригоди переживає герой?
7. Як у повісті поєднано реальне й фантастичне?
8. Висновки зафіксуйте в схемі.

Час оповіді –
Різдво як свято 

чуда

Як побудовано  
«Різдвяну пісню в прозі…»

За формою

Пісенна компо зиція (поділ 
на строфи, що виступають 

своєрідними «заспівом» 
і «куплетами»

Поєднання
реального

і фантастичного

Пісенна 
образність

мови

Зображення
різдвяних

пригод героя

За змістом

V. Підсумки.
• Робота в парах.
 1. Прочитайте висловлювання Ч. Діккенса. Поясніть, як ви їх розумієте.

1. «Є неправда, на якій люди, як на світлих крилах, піднімаються до неба; є істина, хо
лодна, гірка… яка приковує людину до землі свинцевими ланцюгами».
2. «Неправда, відверта або ухильна, висловлена чи ні, завжди залишається неправдою».
3. «Життя дається нам з неодмінною умовою хоробро захищати його до останньої хвилини».
4. «Не завжди високе те, що має високе становище, і не завжди негідне те, що має ста
новище низьке».
5. «Працьовитість – душа будьякої справи й основа добробуту».

2. Як сказане втілилося в житті та творчості письменника? Відповідь обґрунтуйте.
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VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 76–78.
 2. Опрацюйте рубрику «Літературний практикум» (підручник, с. 83).

3. Прочитайте Куплет другий «Перший із трьох духів» (завдання на випередження).
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Дата 

Клас 

Урок 21

Т е м а. Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі…». 
Подорож Скруджа різдвяної ночі в часі та просторі 

як можливість осягнути своє життя. Причини 
деградації особистості Скруджа

Мета: простежити, які причини призвели Скруджа до деградації; навча-
ти характеризувати літературного героя, аналізувати зміст художнього тво-
ру, висловлювати особисте ставлення до проблем, які порушено в повісті;

розвивати навички виразного читання, переказу; розвивати творче 
й образне мислення, уміння висловлювати власну думку й обґрунтовувати 
її, уміння вести дискусію;

виховувати відповідальну людину, якій притаманне почуття обов’язку, 
формувати гуманістичні ідеали.

Обладнання: підручники, фрагмент «У конторі та оселі Скруджа» 
з мультиплікаційного фільму «Різдвяна історія» (режисер Р. Зе мекіс, 
2009 р.), пам’ятка «Основні правила дискусії».

Тип уроку: комбінований.
Минулої ночі я ходив з примусу й засвоїв урок, 
який не пропав намарне.

Ч. Діккенс
Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у

І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Жанрові ознаки різдвяного оповідання.
 Викресліть зайве з поданого переліку жанрових ознак різдвяного оповідання.

Час оповіді – Різдво як свято великого дива; історична тематика; поєднання реального й фан-
тастичного; езопова мова; зображення різдвяних пригод героя; зображення атмосфери свята 
й веселощів; великий обсяг твору; віршована форма; повчальність змісту; поєднання комічного 
і трагічного; персонажі – боги, фантастичні істоти, герої; незавершеність сюжету; характери 
героїв не мають розвитку; щасливий фінал.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Стилістичний практикум.
 Які засоби художньої виразності використав Ч. Діккенс, створюючи образ Скруджа? Ви-

значте їхню роль в оповіді. Доберіть відповідні приклади з твору.

Засоби художньої виразності в повісті «Різдвяна пісня в прозі...»

Засоби художньої 
виразності Приклади з твору

Епітет Холодний і твердий, потайний, замкнутий, самотній; (серце) кам’яне; (ніс) гачкуватий; (голос) 
крижаний, скрипливий; (підборіддя) щетинисте; (волосся) рідке; атмосфера (льодова).

Порівняння Наче був не людиною, а кременем; щетинисте підборіддя, рідке волосся й брови, здавалось, 
укрилися памороззю; ховався у свою раковину як устриця.

Метафора Вичавлювати соки, витягати жили, забивати в труну; нікому жодного разу в житті не вдалося 
висікти з його кам’яного серця бодай іскру жалю; душевний холод заморозив ізсередини ста-
речі риси його обличчя; вносив із собою… льодову атмо сферу; присутність Скруджа заморо-
жувала його контору в літню спеку.

Гіпербола 
(перебільшення)

Жодне тепло не могло його обігріти і жоден мороз його не пробирав. Найлютіший вітер не міг 
бути злішим від Скруджа, найзапекліша заметіль не могла бути настільки жорстокою, а про-
ливний дощ – таким нещадним.

Синонімія Загарбувати, захоплювати, заграбастувати, вимагати.

Урок 21
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Іронія (прихована 
насмішка)

Злива, град, сніг мали тільки одну перевагу над Скруджем – вони нерідко сходили на землю 
зі щедрістю, а Скруджеві щедрість була невідома.

Промовисті 
прізвиська

Скнара, старий грішник.

 y Висновки.
У портреті Скруджа втілено тему душевного скам’яніння, холоду. Зі старого скнари по кра-

плі витікають справжнє життя і людське тепло, він перетворюється на крижану брилу. Добира-
ючи виразні дієслова-синоніми, Діккенс створює образ жадібного й немилосердного ділка-
людино ненависника. Так за допомогою засобів художньої виразності письменник посилює мо-
тив «душевного холоду» і образ «кам’яного серця».
2. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте фрагмент «У конторі та оселі Скруджа» з мультиплікаційного фільму «Різд-

вяна історія» (режисер Р. Земекіс, 2009 р.).
2. Як інтер’єр приміщень увиразнює духовний занепад Скруджа?
3. Порівняйте режисерське бачення інтер’єру з відповідними описами в тексті повісті.

3. Коментоване читання Куплета другого «Перший із трьох духів».
4. Евристична бесіда за змістом прочитаного розділу повісті.
 1. Який вигляд мав Дух, що прийшов до Скруджа? Чому він мав мінливу форму?

2. Як ви розумієте слова Привида Давнього Різдва «твоє благо», звернені до Скруджа у від-
повідь на питання, що привело цього незвичайного гостя?
3. Куди вирушили Скрудж і Дух?
4. Які емоції викликала в героя сільська дорога, якою він ходив у дитинстві?
5. Якими були шкільні спогади Скруджа? Чому його Різдво в ті часи було самотнім?
6. Хто був улюбленим літературним героєм Скруджа в дитинстві? Як це характеризує хлопчика?
7. Про яку з невиконаних різдвяних традицій пошкодував Скрудж, пригадавши шкільні роки?
8. Які почуття викликали у Скруджа спогади про сестру Фен? Про долю кого з близьких 
людей уперше замислився ділок?
9. Про які різдвяні звичаї згадав Скрудж, потрапивши до крамниці?
10. Чи втішило Скруджа порівняння передсвяткової атмосфери в крамниці з його власним 
ставленням до клерка?
11. Чому Скрудж загубив своє кохання? Яку можливість утратив ділок, обравши шлях зба-
гачення?

5. Складання опорної схеми.

Подорож Скруджа в минуле

…Він раптом сповнився жалю, дивлячись на само-
го себе в дитинстві, й повторював, знову заплакав-
ши: «Бідолашний, бідолашний хлопчик!»

Шкільні роки: самотній, убогий, усіма забутий 
хлоп чик, який читає пригодницькі книжки.

Що побачив Скрудж

Всім своїм єством він був із танцюристами, з тим 
юнаком, у якому впізнав себе. Він наче брав 
участь у всьому, що відбувалося, все пригадував, 
усьому радів і відчував неймовірне хвилювання.

Юнацькі роки: веселий розкутий юнак на різдвя-
ному балу в крамниці Фезівіґа.

– Привиде! – заволав Скрудж. – Я не хочу більше 
нічого бачити. Відведи мене додому. Невже тобі 
приємно мучити мене!

У розквіті літ: «турботи і скнарість уже наклали 
відбиток на його обличчя»; гірке прощання з на-
реченою.

Як змінюється поведінка героя

Скруджеві стало трохи не по собі.Знову шкільні роки: самотність і розпач хлопчика 
порушує приїзд сестри Фен.
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• Висновок.
Упродовж свого життя Скрудж деградував, але душа його ще здатна відгукнутися на зміни, 

і шлях до спокути відкритий.
6. Мозковий штурм «У чому причини деградації Скруджа?».

Злиденне напівголодне дитинство; важка праця в юності; надмірна залежність від суспільної 
думки; страх бути гіршим за інших; основним у житті стала жадібність; користь диктує пове-
дінку; байдужість до людей; самотність; нереалізовані підліткові мрії; байдужість батька; роз-
рив з рідними і близькими; робота в конторі стає сенсом життя.
7. Дискусія за змістом прочитаних розділів повісті «Різдвяна пісня в прозі…».
 Привид Марлі зауважив: «Я ношу ланцюг, який сам скував собі за життя». Який ланцюг 

приготував собі Скрудж? У чому, на ваш погляд, полягає головна життєва помилка ділка? 
Чи можна було її уникнути?

Пам’ятка
«Основні правила дискусії»

1. Учасники дискусії відкрито висловлюють свої думки.
2. Усі думки слід поважати.
3. Слухайте інших не перебиваючи.
4. Не говоріть занадто довго й занадто часто.
5. Водночас говорить лише одна особа.
6. Спілкуйтеся позитивно.
7. Не критикуйте себе та інших.
8. Незгоду з певними ідеями не слід спрямовувати на конкретну особу.

V. Підсумки.
• Творча робота «Сходинки прозріння Скруджа під час подорожі в минуле».
 Перекажіть ключові епізоди подорожі Скруджа з Привидом Давнього Різдва, які показують 

прозріння ділка.

Сходинки прозріння Скруджа під час подорожі в минуле

Епізоди подорожі героя Що втратив герой? Ознаки прозріння героя

Шкільні роки Щирість почуттів і думок Жаль, що не обдарував хлопчика-колядника

Зустріч із сестрою Фен Родинні зв’язки Згадка про племінника Фреда

У крамниці Дружні стосунки з підлеглими Згадка про те, що не обдаровував на свята клерка

Зустріч з першим кохан-
ням

Можливість щасливого сімейного 
життя

Бажання негайно вирватися з минулого

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 83–88.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаних уривків (№ 1–4, підручник, с. 98).

3. Прочитайте Куплет третій «Другий із трьох духів» (завдання на випередження).



104



105

Дата 

Клас 

Урок 22

Т е м а. Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі…». 
Традиції Різдва в родинах Кретчита і Фреда

Мета: ознайомити із сімейними різдвяними традиціями Великої Бри-
танії (родина Кретчитів та племінника Скруджа);

розвивати навички виразного читання, переказу, уміння висловлюва-
ти власну думку й обґрунтовувати її прикладами з художнього тексту;

виховувати почуття милосердя, доброти, співчуття, щирого ставлен-
ня до людей, поваги до родини; формувати гуманістичні ідеали.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Душа людини не повинна бути замкнена, – треба, 
щоб вона спілкувалася зі своїми близькими, щоб 
мала співчуття до інших…

Ч. Діккенс

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у

І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Визначення життєподібних і фантастичних елементів у повісті «Різдвяна пісня в прозі…».
Укажіть життєподібні та фантастичні елементи в повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в про-

зі…». Відповідь оформіть у вигляді таблиці.
Контора «Скрудж і Марлі»; свято Різдва; привид Марлі; три духи; нічні видіння Скру-

джа; Святвечір у родині Кретчитів; життя вбогих і знедолених; завивання вітру; подорожі 
в минуле; різдвяні дзвони; збирачі коштів для бідних; хвороба Крихітки Тіма; надії і споді-
вання небожа Скруджа на щастя; Англія в ніч на 25 грудня; мандрівка в майбутнє; миттєві 
переміщення в просторі й часі; душевне переродження скнари; опис одягу родини Кретчитів 
тощо.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Коментоване читання Куплета третього «Äругий із трьох духів».
2. Евристична бесіда за змістом прочитаного розділу повісті.
 1. Який вигляд мав Привид Нинішнього Різдва?

2. За допомогою яких деталей Діккенс змальовує злиденне життя родини Кретчитів?
3. Як ставляться одне до одного в родині Кретчитів? Наведіть відповідні приклади.
4. Чи впливають злидні на різдвяний настрій родини Кретчитів? Які факти свідчать про ат-
мосферу щастя та сімейного затишку в цій родині?
5. Чому доля Крихітки Тіма викликає сум? Наведіть приклади оптимізму хлопчика.
6. Чому в різдвяний вечір Боб Кретчит згадує Скруджа та бажає йому здоров’я? Чому це 
збентежило ділка?
7. Що побачив Скрудж у помешканні свого племінника Фреда?
8. Чому Скрудж хотів припинити першу подорож і благав Духа залишитися ще на хвилинку 
під час другої?

3. Стилістичний практикум.
 Дослідіть за цитатами, як Діккенс використовує антитезу для зображення душевного багат-

ства родини Кретчитів.

Урок 22
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Антитеза в зображенні душевного багатства родини Кретчитів

Убогість

Бобова дружина місіс Кретчит у дешевому, двічі пере-
шитому…

[У юного Пітера Кретчита] кінці гігантського комірця 
(ця особиста власність Боба Кретчита перейшла з на-
годи великого свята у власність його сина і прямого 
спадкоємця) від різкого руху опинилися у нього в роті…

Худенький Боб – батько сімейства – в поношеному 
костюмі…

Святковий настрій,
шанобливе ставлення до Різдва

…але зате щедро оздобленому стрічками платті – всього 
за шість пенсів стрічки, а який вигляд!

…він відчув себе таким франтом, що висловив бажання 
негайно похизуватися своєю накрохмаленою білизною на 
гулянці в парку.

…підлатаному й вичищеному до свята.

Тяжкі удари долі
Неборака Тім тримав у руці маленьку милицю, а його 
ноги були в металевих шинах.

Витримка, сподівання на чудо
Він раптом каже… добре, мовляв, що його бачили в церкві. 
Адже він каліка, і, певно, людям приємно, дивлячись на 
нього, згадати в перший день Різдва, Хто дав змогу кульга-
вим ходити і сліпих зробив видючими.

Скромна вечеря
У цьому бідному домі гусак… був дивиною.

Місіс Кретчит… непокоїлася, чи вистачить борошна.

Загальний захват від святкування
Усі навперебій захоплювалися його соковитістю й арома-
том, а також величиною й дешевиною. 

Кожен розхвалював пудинґ, але нікому й на думку не спало 
сказати чи бодай подумати, що це був дуже маленький пу-
динґ для такого великого сімейства.

Антитеза:
злиденне життя родини – відчуття щастя та сімейного затишку, вдячність долі.

4. Цитатна доріжка.

 Порівняйте ставлення героїв повісті Ч. Діккенса до Різдва за цитатами.

Герої повісті Цитати

Збирачі коштів  
для бід них

У ці святкові дні… більше, ніж коли-небудь, личить нам у міру сил піклуватися про бідних 
і знедолених, які особливо страждають у таку сувору пору року. Тисячі бідолах мусять від-
мовляти собі в найнеобхіднішому. Сотні тисяч не мають даху над головою.

Рудокопи Весела компанія, що зібралася біля палаючого вогнища… Всі вони були одягнені ошатно, 
по-святковому.

Охоронці маяка Розпалили вогонь… Простягнувши мозолисті долоні над грубим столом, за яким вони си-
діли, сторожі потиснули один одному руки, відтак підняли важкі келихи з ґроґом і побажали 
один одному веселого Різдва.

Фред Я все одно вірю, що воно приносить мені добро і буде приносити добро. Тож хай живе 
Різдво!

Крихітка Тім Він раптом каже… добре, мовляв, що його бачили в церкві. Адже він каліка, і, певно, лю-
дям приємно, дивлячись на нього, згадати в перший день Різдва, Хто дав змогу кульгавим 
ходити і сліпих зробив видючими.

Родина Кретчитів Всі тут були щасливі, задоволені одне одним, раді святу і вдячні долі.

Маленька Фен Ми будемо разом усе Різдво, і як же ми будемо веселитися!

Скрудж Дурниці!.. Нісенітниця!.. Веселого Різдва! А тобі чого веселитися? Які в тебе підстави для 
веселощів? Може, ти ще недостатньо бідний?
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V. Підсумки.
• Літературна гра за мотивами «Різдвяної пісні в прозі…».

Під час другої подорожі з Духом Скрудж відвідує помешкання свого племінника, де грають 
у гру «Так і ні»: Фред задумує якусь річ, а гості мають відгадати, що він задумав. За умовами 
гри на всі здогадки щодо задуманого можна відповідати лише словами «так» або «ні». Умови 
гри в класі такі самі, але задумувати треба одного з героїв повісті.
 Під час гри Фред задумав ім’я свого дядька. Поміркуйте, чому на запитання, чи задумав він 

якусь тварину, «доволі неприємну і навіть люту, часом гаркливу й рикливу, яка іноді начебто 
й розмовляє», Фред відповів «так».

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 88–93.
 2. Опрацюйте завдання до прочитаних уривків (№ 5, 6, підручник, с. 98).

3. Прочитайте Куплет четвертий «Останній із духів» та «Закінчення» (завдання на випе
редження).
4. Випишіть деталі, за допомогою яких Діккенс розповідає про життя родини Кретчитів.
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Дата 

Клас 

Урок 23

Т е м а. Ч. Діккенс «Різдвяна пісня в прозі…». 
Духовне переродження Скруджа як наслідок 
осмислення власного життя. Щасливий фінал 

як особливість різдвяного оповідання
Мета: сформувати уявлення про казкове переродження Скруджа як 

характерну ознаку різдвяного оповідання та як вияв віри письменника 
в добру сутність людини;

учити висловлювати особисте ставлення до порушених у творі проб-
лем, аргументуючи свою думку цитатами з тексту; розвивати навички ви-
разного читання, переказу;

формувати гуманістичні ідеали, виховувати милосердя, доброту, 
щире ставлення до людей, повагу до родини.

Обладнання: підручники; дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

А найкраще було те, що і Майбутнє належало 
йому, і він міг ще змінити свою долю.

Ч. Діккенс
Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у

І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Завдання на встановлення відповідності.
 Установіть відповідність між цитатами й персонажами, 

про яких у них ідеться.

А Був… у своїй незмінній жилетці, у панталонах в обтяжку 
і чоботах… Довгий ланцюг оперізував його і хвостом во-
лікся по підлозі… Тіло [його] було прозоре.

1 Привид Давнього Різдва

Б Душевний холод заморозив ізсередини старечі риси його 
обличчя… І навіть щетинисте підборіддя, рідке волосся й 
брови, здавалось, укрилися памороззю.

2 Боб Кретчит

В Дуже дивна істота, схожа на дитину, але ще більше на 
старого… Одягнена ця істота була в білосніжну туніку, 
підперезану дивним блискучим поясом, і тримала в руці 
зелену гілку гостролисту, а поли одежі, контрастуючи з 
цим символом зими, були прикрашені живими квітами.

3 Крихітка Тім

Г Заробляв усього якихось жалюгідних п’ятнадцять «бобів» 
на тиждень!.. Проте Дух Нинішнього Різдва удостоїв сво-
го благословення всі його чотири комірки.

4 привид Марлі

Ґ Він сидів на своєму маленькому стільчику, притулившись 
до тата. Боб любовно тримав у руці його худеньку ручку, 
наче боявся, що хтось може відняти в нього синочка, і 
волів, щоб малий завжди був поруч.

5 Ебенезер Скрудж

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Коментоване читання Куплета четвертого «Останній із духів» та Куплета п’ятого «За-
кінчення цієї історії».
2. Евристична бесіда за змістом прочитаних розділів повісті.
 1. Який вигляд мав Дух Нинішнього Різдва?

2. Що показав цей дух Скруджу?

Урок 23
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3. Яке враження справила на Скруджа картина власної смерті?
4. Як Скрудж переосмислив значення матеріальних та духовних цінностей?
5. Яка доля очікувала Крихітку Тіма?
6. Чому могила Скруджа мала залишитися занедбаною?
7. Чи зрозумів Скрудж, як можна виправити майбутнє? Які слова героя це підтверджують?
8. Які зміни у світосприйнятті та фізичному стані Скруджа відбулися після його прозріння?
9. Як змінилося ставлення Скруджа до людей, порівнюючи з першим куплетом?
10. Чому Скруджу нелегко було наважитися відвідати небожа на Різдво? Як зустріли його рідні?
11. Який сюрприз очікував Боба Кретчита в конторі?
12. Які обіцянки дав Скрудж і чи виконав їх?
13. Чому духи Різдва більше не навідували Скруджа?

3. Творча робота «Казкові зміни, що відбулися зі Скруджем і навколо нього».
 1. Які зміни відбулися зі Скруджем після трьох подорожей із духами Різдва? А що змінило-

ся навколо нього? Проілюструйте відповідь цитатами з твору.
2. Як ви гадаєте, чому повість Ч. Діккенса завершується саме такими змінами, тобто має 
щасливий фінал?

Казкові зміни, що відбулися зі Скруджем і навколо нього

Зміни Цитати

У настрої Скруджа Він так прагнув здійснити свої добрі наміри і був такий схвильований, що голос не корив-
ся йому, а обличчя все ще було мокре від сліз, бо він ридма ридав, благаючи Духа.

У мові Скруджа – Який сьогодні день, люба дитино?
– Яка кмітлива дитина!.. Говорити з тобою – одне задоволення.
– Чи вдома господар?.. Яка мила дівчина! Прекрасна дівчина!

У зовнішності Скруджа Заклавши руки за спину, Скрудж ішов по вулиці й сяючою посмішкою вітав кожного стріч-
ного. І такий був у нього щасливий і доброзичливий вигляд…

У ставленні Скруджа  
до власної родини

А коли почало смеркатися, він рушив до будинку племінника. Не раз і не двічі пройшовся 
він мимо його дому туди-сюди, не зважуючись постукати в двері. Нарешті, зібравшись із 
духом, піднявся на ґанок.

У ставленні Скруджа  
до родини Кретчитів

– Я збільшу вам платню і постараюся що-небудь зробити і для вашої сім’ї… 
І Скрудж стримав своє слово. Він зробив усе, що обіцяв Бобові, і навіть більше, значно 
більше. А Крихітці Тімові, який, до речі, незабаром видужав, він був завжди другим батьком.

У ставленні Скруджа  
до оточення

Скрудж побував у церкві, потім ходив по вулицях, придивлявся до перехожих, гладив по 
голівках дітей, розмовляв із жебраками, заглядав у вікна квартир і в підвальні вікна ку-
хонь, – і все, що він бачив, сповняло його серце радістю.

У ставленні людей  
до Скруджа

І таким він став добрим другом, таким добрим господарем, і такою доброю людиною, що 
наше славне старе місто може ним лише пишатися... Дехто підсміювався з цього пере-
творення, але Скрудж не звертав на них уваги – смійтеся на здоров’я!.. Про нього йшла 
поголоска, що ніхто не вміє так шанувати й справляти Різдво, як він.

У природі Ні імли, ні туману! Ясний, погожий день. Колючий, підбадьорюючий мороз. Він посвистує 
у свою крижану сопілочку і змушує кров, пританцьовуючи, бігти по жилах. Золоте сонце! 
Блакитне небо! Прозоре свіже повітря! 

Перемога Добра над Злом – 
характерна ознака різдвяного 

оповідання

Вияв віри письменника в добру 
людську сутність, яку можна 

звільнити від зла

Щасливий фінал

4. Літературознавчий словник.
Паралел зм – зіставлення предметів, явищ, почуттів на основі спільних ознак. Паралелізм 

здавна використовувався в народній поезії, особливо для зображення образів з життя природи 
й людини.



111

5. Морально-етичні роздуми.
 Як ревний християнин, Ч. Діккенс уважав милосердя основою морально-етичного ланцюжка 

поведінки людини: «Милосердя – безкорисливість – доброта – служіння – радість – благо
честя – відповідальність». Простежте, як це втілилося в образі Скруджа.

Моральноетичний
ланцюжок

Цитати

Милосердя Крихітці Тімові, який, до речі, незабаром видужав, він був завжди другим батьком.

Безкорисливість – Я пошлю індичку Бобові Кретчиту! – пробурмотів Скрудж і від захвату аж зайшовся сміхом. 
– Ото вже він буде голову ламати, хто це йому прислав.

Доброта Я збільшу вам платню і постараюся що-небудь зробити і для вашої сім’ї… А зараз, Бобе 
Кретчите, перш ніж ви надряпаєте ще хоч одну кому, я наказую вам купити відро вугілля і 
напалити тут так, щоб було жарко.

Служіння І таким він став добрим другом, таким добрим господарем, і такою доброю людиною…

Радість …Ходив по вулицях, придивлявся до перехожих, гладив по голівках дітей, розмовляв із же-
браками, заглядав у вікна квартир і в підвальні вікна кухонь, – і все, що він бачив, сповняло 
його серце радістю.

Благочестя Скрудж побував у церкві…

Відповідальність І Скрудж стримав своє слово. Він зробив усе, що обіцяв Бобові, і навіть більше, значно більше.

6. Поетична майстерня.
 Складіть діаманту до образу Скруджа «Переродження скнари».

Д о в і д к а

Діаманта – віршована форма із семи рядків, перший і останній з яких – поняття з проти-
лежним значенням. Цей вид вірша має таку будову:

перший рядок – тема (іменник);
другий рядок – означення (два прикметники);
третій рядок – дія (три дієслова або дієприкметники);
четвертий рядок – асоціації (чотири іменники);
п’ятий рядок – дія (три дієслова або дієприкметники);
шостий рядок – означення (два прикметники);
сьомий рядок – тема (іменник).

Приклад діаманти «Переродження скнари»
Скнара

Холодний, черствий
Злиться, лютує, знущається

Подорож, сльози, прозріння, каяття
Радіє, веселиться, святкує

Турботливий, щедрий
Людина

V. Підсумки.
• Робота над схемою «Утілення гуманістичного пафосу Різдва в повісті “Різдвяна пісня в прозі…”».
Поміркуйте, як у повісті «Різдвяна пісня в прозі…» утілено переконаність автора в тому, що 

Різдво – це свято людяності. Заповніть подану схему.

Відображення
атмосфери Різдва, 
ставлення героїв

до свята

Зображення родини Крет читів, 
для яких найважливішою 

життєвою цінністю є духовне, 
а не матеріальне

Історія духовного
переродження

Скруджа

Утвердження ідеї
торжества різдвяної 

мрії в щасливому
фіналі

Утілення гуманістичного пафосу Різдва в повісті «Різдвяна пісня в прозі…»
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VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 93–98.
 2. Опрацюйте запитання до прочитаних уривків (№ 7, 8, підручник, с. 98).
 3. Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 4 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна 

література. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).
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Дата 

Клас 

Урок 24

Т е м а. Урок розвитку зв’язного мовлення. 
Твір-роздум «Що в житті людини найцінніше?» 

(на матеріалі повісті Ч. Äіккенса 
«Різдвяна пісня в прозі…»)

Мета: формувати вміння писати твір-роздум за певним літературним 
твором; формувати навички роботи з текстом-роздумом;

розвивати письмове зв’язне мовлення, логічне й абстрактне мис лен-
ня, творчі здібності; лаконічність, точність, виразність мови; уміння 
аргументувати власну думку прикладами з прочитаних творів;

виховувати потребу в читанні, почуття милосердя, доброти, поваги до 
родини; формувати гуманістичні ідеали.

Обладнання: підручники, тлумачні, орфографічні словники.
Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Май душу, май серце й будеш людиною 
на всі часи.

Ч. Діккенс

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературна вікторина «Чи уважні ви читачі?».
 1. Яку назву мала контора, що належала головному герою «Різдвяної пісні в прозі…»?

2. Кого прогнав Скрудж зі своєї контори напередодні Різдва?
3. Що побачив Скрудж на дверях власного помешкання замість молотка?
4. Які три духи мали прийти до Скруджа, за словами привида Марлі?
5. Звідки почалася подорож Скруджа в минуле?
6. Хто з героїв книжок, які прочитав Скрудж у дитинстві, став для нього найулюбленішим?
7. Хто одного разу врятував Скруджа від самотності на Різдво?
8. Що спричинило розлуку Скруджа з його нареченою?
9. Де побував Скрудж із Духом Нинішнього Різдва?
10. Що побачив Скрудж під час подорожі з Духом Майбутнього Різдва?
11. Як Скрудж розпочав справжній різдвяний ранок?
12. Що зробив Скрудж для родини писаря Боба Кретчита після своїх фантастичних подорожей?

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Робота над опорною схемою.

Особливості твору-роздуму

Теза:
початкове судження, яке треба довести

Доведення:
докази (аргументи), приклади, факти

Висновок
Отже...

Пряме

Зворотне (від протилежного)Від загального положення 
до аналізу конкретного

Від конкретних фактів
до загального

2. Робота над структурою твору.

Урок 24
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 За типом мовлення твір на тему «Що в житті людини найцінніше?» – роздум. Поміркуйте, 
які запитання визначатимуть тезу твору, докази, висновок. На основі цих запитань складіть 
план твору.

Приклад плану

І. Теза: «Не гроші роблять людину щасливою, а людяність» (Ч. Діккенс).
ІІ. Докази:
1. Зосередженість на матеріальних цінностях, жага до збагачення, влади, байдужість до ін-

ших людей стали причиною духовного занепаду Скруджа.
2. Моральне багатство родини Кретчитів – приклад і поштовх до прозріння ділка.
3. Гуманізм Фреда як життєва філософія близький автору повісті.
4. Фантастичне переродження Скруджа – утілення віри Ч. Діккенса в добру сутність лю-

дини.
ІІІ. Висновок: «Милосердя, співчуття, щедрість – ось на що мав би я спрямувати свою діяль-

ність» (Ч. Діккенс).
3. Словникова робота.

Я гадаю… Я вважаю… Мені здається, що… На мою думку… На моє переконання… На мій по-
гляд… Я так вважаю, тому що… Чому я так вважаю? Тому що… На підтвердження своєї думки 
можу зазначити, що… Окрім того… Довести свою думку я можу такими прикладами… По-
перше… по-друге… На користь своєї позиції наведу такі факти… Я переконаний (переконана), 
що… У світовій літературі чимало прикладів… Народна мудрість стверджує… У повісті «Різдвя-
на пісня в прозі…» теж багато прикладів…
4. Робота над висловами видатних людей про життєві цінності.
 Ознайомтеся з висловлюваннями видатних людей про життєві цінності. Оберіть ті, які хотіли 

б використати у творі-роздумі «Що в житті людини найцінніше?» як доказ або як епіграф.
1. «Лиш той життя і волі гідний, хто б’ється день у день за них» (Й. В. Ґете). 2. «Жити – це 

боротися, боротися – це жити» (П. Бомарше). 3. «Доброта – мова, якою німі можуть говорити 
і яку глухі можуть чути» (Вольтер). 4. «Велич світу завжди відповідає величі духу, що дивить-
ся на нього. Добрий знаходить тут на землі свій рай, лютий має вже тут своє пекло» (Г. Гейне). 
5. «Проти всього можна встояти, але не проти доброти» (Ж. Ж. Руссо). 6. «Добрі діяння ніколи 
не варто відкладати» (М. де Сервантес). 7. «Людина схожа на дріб: у знаменнику – те, що вона 
про себе думає, у чисельнику – те, ким вона є насправді. Що більший знаменник, то менший 
дріб» (Л. Толстой). 8. «Людина судить ближнього свого за справами й учинками, але вища суть 
судити за тим, від яких учинків людина відмовилася і як боролася із самою собою» (К. Фрі
дріх). 9. «Найжорстокіша самотність – це самотність серця» (Ч. Діккенс). 10. «Совість – мо-
ральний наставник серця» (С. Смайлс). 11. «Домашній осередок, зігрітий теплом вірного друга, 
робить людину невразливою» (Г. К. Андерсен).
5. Словникова робота.
 Розподіліть подані слова на такі, що характеризують Скруджа до подорожі з духами Різдва, 

і такі, що характеризують його після духовного відродження. Випишіть слова, які хотіли 
б використати у своєму творі.
Неприємний; отримує задоволення від спілкування; потворний від злості; добрий; кам’яне 

серце; бездушний; холодний; відкритий; черствий; не здатний на звичайні людські почуття; 
турботливий; байдужий; скупий; скнара; уїдливий сміх; ненависть до всього світу; щедрий; 
милосердний; щирий; людяний; ненависть і бажання відгородитися від світу; ховався у свою 
раковину, як устриця; співчутливий; емоційний; радісний; веселий.

V. Підсумки.
1. Основні вимоги до змісту письмової творчої роботи (за пам’яткою «Написання творчої 
роботи», урок 7, с. 49).
2. Усне обговорення можливих варіантів твору-роздуму на тему «Що в житті людини най-
цінніше?».
3. Ознайомлення з критеріями оцінювання творів.
4. Написання твору-роздуму.
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VІ. Домашнє завдання.
 1. Завершіть роботу над твором-роздумом «Що в житті людини найцінніше?».
 2. Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 4 (Є. Волощук, О. Слободянюк, «Зарубіжна лі

тература. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).
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Дата 

Клас 

Урок 25

Т е м а. Микола Васильович Гоголь (1809–1852). 
Гоголь і Україна

Мета: розповісти про зв’язки М. Гоголя з Україною (окремі факти біо-
графії), про музеї митця в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці); поясни-
ти, чому Гоголь – російський і український письменник, як українська 
культура вплинула на розвиток його творчості; виявити національні тра-
диції і звичаї, що відобразилися в повісті «Ніч перед Різдвом»;

навчати працювати з творами живопису; розвивати усне мовлення, 
аналітичні здібності учнів;

прищеплювати інтерес до творчості видатного письменника, звичаїв 
і традицій українського народу.

Обладнання:  підручники; репродукції портретів М. Гоголя роботи 
О. Іванова, Т. Шевченка, картини «Явлення Христа народу» О. Іванова; 
карта України.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Перед Гоголем слід благоговіти як перед 
людиною, наділеною найглибшим розумом 
і найніжнішою любов’ю до людей.

Т. Шевченко

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Актуалізація суб’єктивного досвіду учнів.
 Назвіть літературні твори на новорічну та різдвяну теми.

М. Гоголь
«Ніч перед Різдвом»

Г. К. Андерсен
«Дівчинка із сірниками»,

«Ялинка»
Е. Т. А. Гофман

«Лускунчик і Мишачий король»

Т. Янсон «Ялинка»
(із казок про Мумі-тролів)

Ч. Діккенс
«Різдвяна пісня в прозі…»

О. Генрі
«Дари волхвів»

С. Маршак
«Дванадцять місяців» К. ван Олсбурґ

«Полярний експрес»

Новорічна та різдвяна 
теми в літературі

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя. Презентація письменника.

Микола Васильович Гоголь народився в Україні. Відтоді доля і творчість письменника були 
нерозривно пов’язані з рідним краєм, його легендами, думами, казками, мріями. Онук козаць-
кого канцеляриста, нащадок полковників і гетьманів, літописець України, закоханий у свою 
Батьківщину, Гоголь упродовж усього творчого життя зберігав зв’язок з культурним ґрунтом, 
на якому виріс як особистість і як митець.
2. Робота з портретами М. Гоголя.

Урок 25
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Портретів Гоголя, створених за життя письменника, залишилося небагато. Один з них, дато-
ваний 1841 р., належить пензлю видатного російського живописця Олександра Андрійовича 
Іванова (1806–1858). Портрет написано в реалістичній манері. Художник досить точно відтво-
рив риси обличчя митця: його трохи замріяні й водночас дуже проникливі очі, легку посмішку, 
доброзичливість, що відчувалася в усій постаті, у кожному русі. Це земний Гоголь – такий, 
яким його запам’ятали друзі, сучасники.

Проте Іванову належить ще один портрет письменника – духовний портрет, що відтворює 
складність його внутрішнього життя. Ідеться про картину «Явлення Христа народу», на якій 
є зображення і Гоголя, і самого художника.
3. Робота з підручником.
 1. Прочитайте «ланцюжком» розділ «Живіть якомога веселіше…» (підручник, с. 99–102).

2. Складіть опорну схему «Вплив української культури на життя і творчість М. Гоголя».

Вплив української 
культури на творчість 

М. Гоголя

Збирання української
обрядовості, дум, 
історичних пісень

Звернення до духовно багатої,
героїчної історії українського

народу («Тарас Бульба»)

Художнє осягнення та відкриття 
читачам сутності української

національної душі

Інтерес до української мови 
(упорядкування словника

української мови)

Народні традиції і звичаї
у творах («Ніч перед Різдвом»)

Глибока обізнаність 
з українською міфологією

4. Практична робота «Віртуальна екскурсія гоголівськими місцями в Україні».
 Позначте на карті України місця, пов’язані з життєвим і творчим шляхом М. Гоголя.

Великі Сорочинці (Миргородський повіт, Полтавська губернія). Місце народження майбут-
нього письменника.

Василівка (Яновщина, нині – Гоголеве). Родовий маєток письменника.
Полтава. Отримавши домашню освіту, Гоголь вступив до Полтавського повітового училища, 

де навчався протягом двох років. Коли майбутній письменник приїхав до Полтави, у місті від-
крився театр, директором якого був І. Котляревський. Гоголь любив Полтаву й Полтавщину за 
особливо зворушливу природу цього краю.

Ніжин (Чернігівщина). У Ніжинській гімназії Гоголь навчався сім років. Тут він уперше ви-
йшов на аматорську сцену в ролі діда, написав п’єсу з українського життя… Ніжин став духо-
вною і творчою колискою письменника, тут формувалися його літературні та громадянські по-
гляди. Не випадково 1881 р. саме в Ніжині відкрили перший у Російській імперії пам’ятник 
М. Гоголю роботи П. Забіли. Побував Гоголь і в самому Чернігові.

Київ. Тут Гоголь побував у 1827-му, 1835-му й 1848-му роках. Пушкін клопотався про надан-
ня йому місця на кафедрі загальної історії в Київському університеті, тож митець був сповне-
ний планів і мрій, збирався писати історію України. Питання про призначення в Київ так і не 
було вирішене, але Микола Васильович любив це місто, його вулиці, часто бував біля Андріїв-
ської церкви та в Києво-Печерській лаврі. Письменник згадував Київ у низці творів, як-от 
«Вій», «Страшна помста», «Тарас Бульба».

Одеса. Гоголь двічі відвідав Одесу в останні роки життя (1848, 1850 рр.). Тепло Одеси зігріло 
його, подарувало надію на завершення роботи над другим томом поеми «Мертві душі»… У місті 
досі збереглися будинки, де зупинявся письменник.
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5. Мистецьке відлуння.
• Шевченко і Гоголь.

Творчість Гоголя (насамперед повість «Тарас Бульба») надихнула на поетичне слово молодого 
Шевченка. За прикладом Гоголя Великий Кобзар створив у поемі «Гайдамаки» образ Івана Гон-
ти – лицаря, що в ім’я України жертвує навіть своїми дітьми. У вірші «Гоголю» Шевченко 
звертається до письменника як до брата. У музеї Шевченка в Києві експонується портрет М. Го-
голя, який написав Тарас Григорович.
• Гоголь у живописі.

Гоголь глибоко розумів живопис і сам мав художні здібності. Почавши малювати під час на-
вчання в Ніжинській гімназії, він займався цим протягом усього життя. Найцікавішими маляр-
ськими роботами письменника є «Собор. Башта», акварель «Фасади будинків в селі Василівка», 
картина олійними фарбами «Сільський пейзаж», малюнок «Німа сцена з “Ревізора”».
• Гоголь у музиці.

На сюжети творів Гоголя написано сорок вісім опер. Найвідоміші з них – «Майська ніч», 
«Ніч перед Різдвом» М. Римського-Корсакова, «Черевички» П. Чайковського, «Тарас Бульба», 
«Утоплена» М. Лисенка.
6. Слово вчителя. Інформаційна довідка «З історії написання збірки “Вечори на хуторі біля 
Диканьки”».

У період написання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Гоголь жив у Петербурзі: навчався 
живопису, працював канцелярським чиновником і викладачем історії, спілкувався з тала-
новитими людьми, мріяв бути «по-справжньому корисним людству». У листах додому Микола 
Васильович просив матір надсилати якомога більше відомостей про рідну Україну, її звичаї 
й вірування. Ті матеріали письменник талановито використав у своїй збірці. Добрий, м’який 
гумор, незвичні для російської словесності герої, змішування лірики, казки, містики, жива 
народна манера оповіді Рудого Панька, майстерно побудовані діалоги, мотиви народних легенд 
і переказів – усе це зробило книжку натхненною та цікавою. У «Вечорах на хуторі біля 
Диканьки» Гоголь постав автором-романтиком, неперевершеним майстром слова, поетом у прозі.

У 1831 р., коли збірку було видано, двадцятидворічний Гоголь став знаменитим. Його книжка 
не лише викликала захват широкого читацького загалу, а й здобула прихильність поважних 
літературних критиків.

V. Підсумки.
• Дидактична гра «Три речення».
 Уважно ознайомтеся з матеріалами рубрик «Коментар архіваріуса» та «Консультація філоло-

га» (підручник, с. 100, 101). Перекажіть їх трьома простими реченнями і запишіть у зошит. 
Переможе той, у кого відповідь найбільш стисла та найточніше відтворює зміст прочитаного.

Приклад відповіді

1. Повість «Ніч перед Різдвом» входить до другої частини збірки «Вечори на хуторі біля 
Диканьки».

2. Гоголь приховав своє прізвище за літературною «маскою» вигаданого видавця – пасічника 
Рудого Панька, чим визначив особливий народний тон усієї книжки.

3. У повісті письменник відтворив національні традиції святкування Різдва, поєднав побуто-
ві й фантастичні елементи.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 99–102.
 2. Опрацюйте запитання й завдання рубрики «Перевірте себе» (підручник, с. 102).
 3. Прочитайте уривок з повісті «Ніч перед Різдвом» (підручник, с. 102–107; завдання на ви

передження).
 4. Підготуйте проект «Гоголь у кінематографі» або «Подорожуючи гоголівськими місцями» 

(на вибір).
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Дата 

Клас 

Урок 26

Т е м а. М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». 
Сюжет і композиція повісті

Мета: ознайомити зі змістом повісті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом», 
поглибити поняття про повість; визначити особливості композиції та сю-
жету повісті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом», аналізувати роль пейзажу 
та засобів художньої виразності у творі;

розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу 
художнього твору, образне мислення, уміння висловлювати власну дум-
ку й обґрунтовувати її; розвивати вміння аналізувати літературний твір;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до культури українського народу.

Обладнання: підручники, фрагмент «Чорт краде місяць і здіймає за-
метіль» із мультфільму «Ніч перед Різд вом» (режисери В. Брумберг, 
З. Брумберг, 1951 р.).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Як засяють зірки на Святвечір,
Понесися, колядко, простором,
Як веселої вістки предтеча…

Б. Лепкий

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Біографічна реконструкція.
 Правильно доповніть твердження.

Микола Гоголь з’явився на світ 1 квітня 1809 р. в містечку… що на… Сім’я його вела свій рід 
від… Перші десять років життя Гоголя минули в батьківському маєтку… серед мальовничих 
краєвидів у супроводі чудових українських наспівів. Тут майбутній письменник відкрив для 
себе красу… У період навчання в… він почав збирати твори українського фольклору, поглиблено 
вивчати…

Перший творчий успіх молодого літератора був пов’язаний з… темою. У Петербурзі він опри-
люднив збірку повістей… Збірка зачарувала читачів…

Д о в і д к а

Великі Сорочинці, Полтавщина; козацький старшина; Василівка; рідна мова, народні казки 
й повір’я; Ніжинська гімназія вищих наук, вітчизняна історія та література; українська; «Ве-
чори на хуторі біля Диканьки»; барвисті картини українського побуту, мальовничі краєвиди, 
світлий гумор, соковита мова.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Коментоване читання уривків з повісті «Ніч перед Різдвом» (підручник, с. 102–107).
2. Евристична бесіда за змістом прочитаних уривків.
 1. Де й коли відбуваються події повісті?

2. Назвіть головних героїв твору.
3. Як на початку повісті поєднується реальне і фантастичне?
4. Які народні традиції та звичаї відобразилися в уривку, який ви прочитали?
5. Як зображено чорта? Він смішний чи страшний? Знайдіть гумористичні деталі в описі 

цього персонажа.
6. Хто такий Вакула? У чому виявилися хист і майстерність парубка? Як ставиться до цього 

героя автор?

Урок 26
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7. Чи справедливо Оксану вважали першою красунею на хуторі? Які риси вдачі дівчини роз-
криває автор у сцені із дзеркалом?

8. Які слова й особливості поведінки увиразнюють щиру любов Вакули до Оксани?
9. Хто така Солоха? Укажіть казкові й життєподібні ознаки цього образу.
10. Кого з козаків і з якою метою причарувала Солоха?
11. Які три лінії переплітаються в сюжеті повісті?

 y Висновки.
У повісті Гоголя постає дивовижна напівказкова картина світу. Буденне життя в ній набуває 

казкового забарвлення, а фантастичні істоти – кумедних людських рис. У сюжеті «Ночі перед 
Різдвом» переплітаються три лінії: перша – лінія чорта, друга – лінія залицяльників Солохи, 
третя – лінія Вакули й Оксани. А поєднує їх образ чорта.
3. Складання опорної схеми.

Лірична

Кохання Вакули  
й Оксани

Фантастична

Пригоди чорта
в Різдвяну ніч

Гумористична

Взаємини Солохи із  
залицяльниками

Сюжетні лінії повісті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом»

4. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте фрагмент «Чорт краде місяць і здіймає заметіль» із мультфільму «Ніч перед 

Різдвом» (режисери В. Брумберг, З. Брумберг, 1951 р.).
2. Які сюжетні лінії переплітаються в переглянутому вами уривку?
3. Як музика М. Римського-Корсакова з однойменної опери увиразнює фантастичність подій 
у мультфільмі?

5. Стилістичний практикум «Картини природи в повісті М. Гоголя “Ніч перед Різдвом”».
Пейзажна лірика – одна з найкращих сторінок творчості Гоголя. З народного мистецтва 

до письменника прийшло усвідомлення нерозривного зв’язку людини та природи, прагнення 
загальної гармонії, єдності всього сущого. Люди, тварини, рослини, стихії – усі вони, за Гого-
лем, діти єдиної Матері Природи. Вона у творах митця олюднена – живе, страждає, співає.
 1. Перечитайте опис зимової ночі, яким починається повість.

2. Знайдіть у змальованому пейзажі елементи казки.
3. Опрацюйте завдання рубрики «Літературний практикум» (№ 4, підручник, с. 107). Під-
сумуйте свої відповіді у вигляді таблиці.

Опис зимової ночі в повісті «Ніч перед Різдвом»

Художні засоби Приклади з твору

Епітет Зимова ясна ніч; рипучий сніг.

Порівняння Пролетів, як муха; хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди.

Метафора (уособлення) Глянули зірки; місяць велично виплив на небо; місяць зазирав до них крадькома; 
посунув дим.

Гіпербола (перебільшення) Зате так було тихо, що рипіння морозу під чоботом чути було за півверсти.

 y Висновки.
Образ зимової ночі надзвичайно важливий для усвідомлення основної думки твору й характе-

рів його героїв. Це – своєрідна лірична увертюра, у якій звучить ідея любові до України, поваги 
до традицій народу, наділеного широкою душею і щедрим серцем. Створюючи напрочуд яскра-
вий пейзажний образ різдвяної ночі, Гоголь виступає чудовим майстром словесного живопису.
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6. Літературознавчий словник.
Уособлення (або персоніфікація) – перенесення властивостей живих істот на предмети, яви-

ща природи, оживлення їх. Часто уособлення застосовують в описах природи, наділяючи її 
певними людськими рисами.

V. Підсумки.
• Заповнення схеми «Елементи різдвяного оповідання в повісті М. Гоголя “Ніч перед Різдвом”».
 Заповніть подану схему.

Елементи різдвяного
оповідання 

в повісті М. Гоголя 
«Ніч перед Різдвом»

Події розгортаються
в ніч перед Різдвом

Поєднання фантастичного 
і життєподібного

Зображення атмосфери 
свята й веселощів

У фіналі добро
перемагає зло

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 102–107.
 2. Опрацюйте запитання й завдання рубрики «Літературний практикум» (№ 1, 2, підручник, 

с. 107).
3. Прочитайте уривки повісті, які вміщено на с. 109–111 підручника (за вдання на виперед
ження).
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Дата 

Клас 

Урок 27

Т е м а. М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». 
Роль фантастики в повісті. Елементи фольклору 
(традиційні образи: відьма, чорт, місяць та інші; 

різдвяні символи; елементи казки) 
Мета: ознайомити зі змістом повісті «Ніч перед Різдвом», навести 

приклади фантастичних елементів, вигадки у творі; виявити національні 
традиції та звичаї, які відображено в повісті М. Гоголя;

розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу 
художнього твору, розвивати образне мислення, уміння висловлювати 
власну думку й обґрунтовувати її; розвивати вміння працювати з цита-
тами;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до художньої творчості як засобу пізнання світу й реалізації творчих мож-
ливостей людини.

Обладнання:  підручники, фрагмент опери М. Римського-Корсакова 
«Ніч перед Різдвом» (дія перша, картина друга «Оксана з подружка-
ми»), репродукція картини І. Рєпіна «Вечорниці».

Тип уроку: комбінований.
«Ніч перед Різдвом» є ціла, повна 
картина поетичного життя народу, 
юна, свіжа, запаш на й п’янка.

В. Бєлінський

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у

І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Дидактична вправа «Упізнай героя за цитатою».
1. «…Свіже, жваве, по-дитячому юне личко, з блискучими чорними очима та невимовно при-

вабливою усмішкою, що пропікала душу…» (Оксана).
2. «Вона була ні гарна ні погана з себе. Важко й бути гарною в такі роки. Однак вона вміла 

так причаровувати до себе найстатечніших козаків…» (Солоха).
3. «Вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки та нюхала все, що тільки тра-

плялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п’ятачком; ніжки були такі тонень-
кі… А зате ззаду був він точнісінько губернський стряпчий в мундирі, бо в нього теліпався 
хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди» (Чорт).

4. «Він підійшов до неї ближче, кахикнув, усміхнувся, доторкнувся своїми довгими пальця-
ми до її оголеної повної руки і промовив з таким виглядом, у якому виявлялося і лукавство, 
і самовдоволеність: “А що це у вас, велеліпная Солохо?”» (Дяк).

5. «Ні, немає вже снаги перемогти себе! Час покласти край усьому, пропадай душа, піду вто-
плюся в ополонці, та й поминай, як звали!» (Вакула).

6. «Старий… ледачий та вайлуватий, а до дяка від хати не так вже й близько: дорога йшла 
поза селом, повз вітряки, повз кладовище, обминаючи яр» (Чуб).

7. «Сховай мене кудись… мені не хочеться тепер зустрітися з дяком» (Голова).

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Коментоване читання уривків з повісті «Ніч перед Різдвом» (підручник, с. 109–111).
2. Евристична бесіда за змістом прочитаних уривків.
 1. Які народні обряди зображено в повісті?

2. Яке побажання висловила Оксана, роздивляючись обновку Одарки?
3. Що пообіцяла Вакулі Оксана за царицині черевички?

Урок 27
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4. Хто з прихильників завітав до Солохи в передріздвяний вечір? Чому вечір у молодиці не 
склався?
5. Як Солоха сховала залицяльників? У чому полягає комізм ситуації, у якій опинилися 
шановані козаки?
6. Що вирішив Вакула після розмови з Оксаною? Чому попрощався з товаришами?
7. Як Вакула дізнався, де знайти чорта?
8. Чим чорт спокушав Вакулу? Як ковалеві вдалося перехитрити чорта?
9. Куди і з якою метою помандрували Вакула й чорт?

3. Творча робота «Цитатний ланцюжок».
 Доберіть цитати, що ілюструватимуть наявність у повісті «Ніч перед Різдвом» фантастичних 

елементів.
1. «Аж ось з димаря одної хати клубами посунув дим і пішов хмарою по небу, і разом з ди-

мом вилетіла відьма верхи на мітлі».
2. «Відьма… знялася так високо, що тільки чорною цяткою миготіла вгорі. Та де тільки 

з’являлася та цятка, там зорі одна по одній зникали на небі. Незабаром відьма назбирала їх по-
вний рукав».

3. «По цапиній бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові, та що 
увесь був не більший од сажотруса, можна було догадатися, що то… просто чорт».

4. «Чорт з усієї сили намагався перешкоджати йому; штовхав невидимо під руку, хапав із 
горна в кузні попіл і обсипав ним картину».

5. «Як тільки чорт сховав у кишеню свою місяць, враз по всьому світі зробилося так темно…»
6. «Ну, Вакуло! – пропищав чорт, так само не злазячи з шиї, ніби боячись, щоб той не втік. – 

Ти знаєш, що без контракту нічого не робиться».
4. Словникова робота.

Етнографія – розділ історичної науки, що вивчає народи, особливості їхньої культури та по-
буту.
5. Етнографічне дослідження.
 За текстом повісті «Ніч перед Різдвом» дослідіть побут і особливості культури українців 

ХІХ ст.
Житло. 1. «– Славно! Славна робота! – сказав преосвященний, розглядаючи двері та вікна. 

А вікна всі були обведені кругом червоною фарбою; а на дверях всюди були козаки на конях 
з люльками в зубах». 2. «Навряд чи вдалося б кому стягти його з печі». 3. «Опинилися обоє 
в просторій печі між горшками». 4. «Вугілля висипала в кадовб».

Меблі. «– У жодної попівни не буде такої скрині. Залізо поклав таке, якого не клав на со-
тникову таратайку, коли ходив на роботу до Полтави. А як буде розмальована! По всьому полю 
будуть розкидані червоні й сині квіти. Горітиме, як жар».

Посуд. «Усі миски, з яких диканьківські козаки сьорбали борщ, були розмальовані…»
Їжа, напої. 1. «Хвалилися паляницями, ковбасами, варениками…» 2. «Ще місячної ночі ва-

ренуха та горілка, настояна на шафрані, могли б заманити Чуба».
Одяг, взуття. 1. «У мене сорочка вишита червоним шовком. А які стрічки на голові! Вам 

довіку не бачити пишнішого галуна!» 2. «Вийняв зі скрині нову шапку… із синім верхом, яку 
не надівав ще жодного разу, відколи купив її, ще бувши в Полтаві; вийняв також новий барвис-
тий пояс; поклав усе це разом з нагайкою в хустку…» 3. «– У тебе нові черевики. Ой, які ж хо-
роші! І з золотом!»

Традиції колядування. «Ще ні одна юрба парубків не з’являлася під вікнами хат; тільки мі-
сяць зазирав до них крадькома, ніби викликаючи дівчат, що прибиралися та чепурилися, хут-
чій вибігати на рипучий сніг».

Повага до старших. Братання. «Упав йому до ніг і сказав благальним голосом: “Змилуйся, 
батьку! не гнівайся! Ось тобі й нагайка: бий, скільки душа забажає, віддаюсь сам; у всьому ка-
юсь; бий, та не гнівайся тільки! Ти ж колись братався з покійним батьком, разом хліб-сіль їли 
й могорич пили”».
6. Мистецьке відлуння.
 1. Розгляньте репродукцію картини І. Рєпіна «Вечорниці» (підручник, с. 119).

2. Порівняйте образи картини та образи, створені Гоголем.
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3. Прослухайте фрагмент опери М. Римського-Корсакова «Ніч перед Різдвом» (дія перша, 
картина друга «Оксана з подружками»).
4. Яким настроєм пройнята музика? Чи вдалося композитору передати атмосферу свята?
5. Чи можна слова з повісті «Крик, регіт, балачки приголомшили…» уважати лейтмотивом 
прослуханого музичного уривка? Поясніть свою думку.

V. Підсумки.
• Заповнення таблиці «Елементи фольклору в повісті “Ніч перед Різдвом”».

Елементи фольклору в повісті «Ніч перед Різдвом»

Традиційні фольклорні образи Відьма, чорт, місяць

Елементи казки Фантастичні істоти (чорт, Солоха), фантастичні події (чорт краде місяць, відьма 
збирає зорі, Солоха з чортом залітають через димар, відьма літає на мітлі, уго-
да з нечистою силою).

Елементи повір’їв Різдвяна ніч – остання, коли чорт може залишатися на землі. Угоду з нечистою 
силою підписують кров’ю.
Поклавши хреста, можна тримати чорта під контролем.

Різдвяні обрядові традиції Колядування; катання на санчатах; запрошення кумів на кутю; новий святковий 
одяг, взуття.

Традиційний опис зовнішності Чорні брови, очі, коси Оксани.

Пісенність мовлення героїв Звертання Вакули «Моє серденько, моя люба Оксано».

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 109–111.

2. Опрацюйте запитання й завдання рубрики «Літературний практикум» (№ 3, 4, підручник, 
с. 107).
3. Прочитайте уривки повісті, уміщені на с. 111–117 підручника (завдання на випередження).
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Дата 

Клас 

Урок 28

Т е м а. М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». 
Реальне й фантастичне в повісті. 
Подорож Вакули до Петербурга

Мета: ознайомити зі змістом подорожі Вакули до Петербурга в пові-
сті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом»; виявити антитезу в зображенні двох 
світів повісті;

розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу 
художнього твору; розвивати образне мислення, уміння висловлювати 
власну думку й обґрунтовувати її; формувати навички порівняльного 
аналізу окремих аспектів літературного твору;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до літератури.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

І враз засяяв перед ним Петербург, увесь в огні.

М. Гоголь

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Розподільний диктант.

Розподіліть епізоди повісті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом» на реалістичні (життєподібні) 
та фантастичні.
Святкування Різдва; кохання Вакули до Оксани; відьма краде зорі; місяць вилітає через ди-

мар і повертається на небо; залицяння Чуба до Солохи; чорт краде місяць; візит коваля до 
Оксани; поява з мішка Чуба й дяка; чорт з відьмою потрапляють через димар до хати; милуван-
ня Оксани своєю вродою; обіцянка Вакули подарувати Оксані скриню; коваль малює чорта; 
різдвяні розваги молоді; Вакула летить до Петербурга на чорті; чорт спокушає коваля грошима.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Коментоване читання уривків з повісті «Ніч перед Різдвом» (підручник, с. 111–117).
2. Евристична бесіда за змістом прочитаних уривків.

1. Чому Вакулі стало страшно на початку польоту до Петербурга?
2. У чому полягає символічність того, що герой прибуває до Петербурга саме на чорті?
3. Якою коваль побачив столицю імперії? Що здивувало його?
4. Як Вакула потрапив до палацу?
5. Що вразило парубка в інтер’єрі палацу, одязі придворних?
6. Кого з історичних осіб зустріли запорожці в Петербурзі?
7. Про що козаки розмовляли з царицею?
8. Які «незручні» запитання козаки поставили Катерині?
9. Яку поведінку і стиль розмови обрали запорожці для спілкування з царицею? Чому?
10. Як Вакулі вдалося отримати від цариці черевички?
11. Як коваль «віддячив» чортові за послугу?
12. Чому Чуб здивувався, побачивши коваля в себе вдома?
13. Як Оксана поставилася до подарунка Вакули? Які зміни відбулися в думках і поведінці 
дівчини?
14. Чим закінчується повість? Чи заслужили головні герої своє щастя? Поясніть свою думку.

3. Стилістичний практикум «Опис Петербурга в повісті “Ніч перед Різдвом”».

 Які звукові та зорові образи використав Гоголь для опису столиці? Наведіть приклади.

Урок 28
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Опис Петербурга в повісті «Ніч перед Різдвом»

Звукові образи Зорові образи

Стукіт кінських копит, звук коліс відбивалися громом і лу-
нали з чотирьох боків; візники… кричали; сніг свистів під 
тисячею саней.

Будинки росли і ніби підіймалися з землі на кожному кро-
ці; карети літали; пішоходи тулилися й тиснулись попід 
домами, що обнизані були плошками; величезні тіні миг-
тіли по стінах, сягаючи головою до димарів та дахів.

4. Порівняння двох світів у повісті «Ніч перед Різдвом».

Порівняйте, як у повісті «Ніч перед Різдвом» описано: ніч у Петербурзі та ніч на хуторі; 
інтер’єри диканьківських хат та палацу Катерини; стосунки між людьми на хуторі та в сто-
лиці.

Два світи в повісті «Ніч перед Різдвом»

Світ Диканьки Світ Петербурга

Пейзаж Місячна тиха ніч. Сяйво і грюкіт.

Інтер’єр А вікна всі були обведені кругом червоною 
фарбою; а на дверях всюди були козаки 
на конях з люльками в зубах.

Які прикраси! От кажуть: брешуть казки! Який 
чорт брешуть! Боже ти мій, що за поруччя, яка 
робота! Тут самого заліза карбованців на 
п’ятдесят пішло!

Стосунки між 
людьми

Купи дівчат з мішками вдерлися до хати 
Чуба, обступили Оксану. Крик, регіт, ба-
лачки приголомшили коваля. Усі наввипе-
редки поспішали розказати красуні щось 
нове… хвалилися паляницями, ковбаса-
ми, варениками, яких встигли вже чимало 
наколядувати.

Усі генерали, що досі походжали досить бун-
дючно в золотих мундирах, заметушились 
і з низькими поклонами, здавалося, ловили кож-
не його слово й навіть щонайменший рух, щоб 
ту ж мить полетіти виконувати його.
Увійшло безліч дам в атласних вбраннях з до-
вгими хвостами й придворних у гаптованих зо-
лотом каптанах… Але гетьман не звернув навіть 
і уваги…
Він тільки бачив самий блиск і більше нічого.

 y Висновки.
Ми бачимо Петербург очима Вакули, який немов у пекло прибуває сюди на чорті. Змальову-

ючи столицю, Гоголь зосереджує увагу на гучних звуках, великій кількості світла, що просто 
приголомшують коваля. Стукіт копит, гуркіт коліс, свист снігу, крики візників, політ карет 
і саней, неймовірна метушня… У цьому незвичному світі Вакулі здається, що навіть будинки 
оживають і дивляться на нього з усіх боків.

Петербург яскравий, сліпучий, неймовірний; це місто, де процвітають мистецтва… Та водно-
час тут процвітають лицемірство й інтриги. Гоголь зображує столицю холодною і манірною. 
Тож не випадково саме нечиста сила переносить сюди Вакулу зі світу рідної природи, веселощів 
і щирості українського хутора.

Отже, у повісті зображено два світи: світлий, життєрадісний світ Диканьки та холодний, не-
щирий світ Петербурга, куди й потрапити можна хіба що на спині чорта.

V. Підсумки.
• Літературна вікторина «Чи уважні ви читачі?».

1. Що відьма збирала в рукав у ніч перед Різдвом? (Зірки).
2. Як відьма й чорт потрапили до хати після прогулянки небом? (Через димар).
3. Хто й навіщо вкрав місяць? (Чорт, аби помститися Вакулі: у суцільній темряві Чуб, 
батько Оксани, не вийде з хати, тож побачення коваля не відбудеться).
4. За що чорт мстився Вакулі? (Коваль намалював для церкви святого Петра, який виганяє 
з пекла нечисту силу).
5. Як звали відьму, ким вона доводилася ковалеві? (Солоха, матір’ю).
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6. Чому з усіх своїх залицяльників Солоха віддавала перевагу Чубові? (Він був заможним 
удівцем).
7. Який подарунок готував коваль Оксані? (Скриню із залізним окуттям і розписом).
8. Яку умову висунула ковалеві Оксана, погодившись вийти за нього заміж? (Коваль мав до
бути «черевики, що сама цариця носить»).
9. Кого Солоха ховала в мішках? (Чорт, голова, дяк, Чуб).
10. Хто такий Пузатий Пацюк і чому саме до нього Вакула звернувся по допомогу? (Пуза
тий Пацюк був колись запорожцем і, як подейкували на хуторі, знався з нечистою силою).
11. Що Пузатий Пацюк сказав Вакулі? («Тому не потрібно далеко ходити, у кого чорт 
за плечима»).
12. Які історичні особи з’являються перед козаками й Вакулою в палаці? (Катерина II 
і князь Потьомкін).
13. Що сказав коваль про черевики цариці? («Я думаю, жоден швець у жодному царстві на 
світі не зуміє так пошити. Боже ти мій, що б то було, коли б моя жінка та взулася в такі 
черевики?!»)
14. Як запорожці називали царицю? (Мамою).
15. Які чутки поширилися Диканькою після зникнення Вакули? (Чутки про його смерть).
16. Як сватався коваль? (Поклав перед Чубом новісіньку шапку й пояс, не бачений на селі, 
уклонився в ноги й сказав: «Змилуйся, батьку, не гнівайся! Ось тобі й нагайка: бий, скільки 
душа забажає… Віддай, батьку, за мене Оксану»).
17. Як коваль «віддячив» чортові? (Відваживши три удари хворостиною).

VІ. Домашнє завдання.
1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 111–117.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаних уривків (№ 3, 4, підручник, с. 117).

3. Доберіть цитати до характеристики образів Солохи й чорта.
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Дата 

Клас 

Урок 29

Т е м а. М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». 
Система образів повісті. Тема кохання

Мета: схарактеризувати образи Вакули й Оксани в повісті М. Гоголя, 
розкрити тему кохання у творі, еволюцію почуттів Вакули й Оксани;

розвивати навички читання з елементами коментування, аналізу 
художнього твору; розвивати образне мислення, уміння висловлювати 
власну думку й обґрунтовувати її; розвивати вміння працювати з цитата-
ми, навички дослідницької роботи;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до літератури.

Обладнання: підручники, фрагмент «Монолог Оксани біля дзерка-
ла» із кінофільму «Вечори на хуторі біля Диканьки» (режисер О. Роу, 
1961 р.), аудіозапис уривка з арії Вакули (опера М. Римського-Корсакова 
«Ніч перед Різдвом»).

Тип уроку: комбінований.

Будь-яка перешкода любові тільки посилює її.

В. Шекспір

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Робота над сюжетом повісті «Ніч перед Різдвом».

Розташуйте основні події повісті в хронологічному порядку та перекажіть їх.
1. Сцена милування Оксани своєю вродою. 2. Сватання Вакули. 3. Вуличні веселощі. 4. Прогу-
лянка відьми й чорта небом. 5. Візит коваля до Оксани. 6. Візит Вакули до Пузатого Пацю-
ка. 7. Подруги відвідують Оксану, обіцянка Вакули коханій. 8. Коваль у Петербурзі. 9. Чорт 
гостює в Солохи. 10. Боротьба Вакули з чортом. 11. Зустріч Солохи із залицяльниками.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Робота над опорною схемою «Прийоми зображення героя в епічному творі».

Проілюструйте зазначені в схемі прийоми відповідними цитатами з повісті «Ніч перед Різд-
вом».

Портретна
характеристика

Ставлення до героя
негативних персонажів

Мовна
характеристика

Пряма авторська
характеристика

Ставлення до героя
позитивних персонажів

Риси характеру героя крізь 
призму його вчинків

Прийоми зображення героя
в епічному творі

Урок 29
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2. Завдання на встановлення відповідності.
 Установіть відповідність між характеристиками Вакули й цитатами, які їх ілюструють.

А працелюбність,
 майстерність

1 «Що ж, коли черевики такі на ногах і в них, можна гадати, ваше 
благородіє, ходите і на лід ковзатися, які ж мають бути самі ніжки? 
Думаю, що принаймні з чистого цукру».

Б художній хист 2 «А я за журбою не бачу світу; а я її так люблю, як ні один чоловік 
на світі не любив і ніколи не любитиме».

В релігійність 3 «Вакула розв’язав хустку й поклав перед ним [перед Чубом] нові-
сіньку шапку й пояс, якого ще не бачено було на селі, а сам упав 
йому до ніг і сказав благальним голосом: “Змилуйся, батьку, не гні-
вайся! Ось тобі й нагайка: бий, скільки душа забажає, віддаюсь сам; 
у всьому каюсь; бий, та не гнівайся тільки!..”»

Г сором’язливість,
 нерішучість

4 «Я згодний! – сказав коваль. – У вас, я чув, розписуються кров’ю; 
стривай же, я дістану з кишені цвяха! – Тут він заклав назад руку – 
та хап чорта за хвіст».

Ґ здатність любити 5 «А як буде розмальована [скриня]! Хоч усю околицю виходи своїми 
біленькими ніжками, не знайдеш такої!»
«На стіні збоку, як увійдеш у церкву, намалював Вакула чорта в пе-
клі, такого гидкого, що всі плювали, коли проходили повз нього».

Д кмітливість 6 «Скрикнула й суворо зупинилася перед ним. Коваль і руки опустив».
«– Їй усе іграшки; а я стою перед нею, як дурень, і очей не зводжу 
з неї. І все б стояв перед нею, і повік би не зводив з неї очей!»

Е почуття 
 прекрасного

7 «Що за сходи! – шепотів сам до себе коваль, – шкода ногами топ-
тати. Які прикраси! От кажуть: брешуть казки! який чорт брешуть! 
Боже ти мій, що за поруччя! яка робота!»

Є почуття гумору 8 «Коваль був богобоязлива людина й малював часто образи святих».
«Усе добро, яке знайдеться в моїй скрині, на церкву! Прощавайте!»

Ж повага до старших 9 «Коли б ти знала, скільки попрацював я коло неї: дві ночі не ви-
ходив з кузні; зате в жодної попівни не буде такої скрині».

3. Дослідницька робота.
 Дослідіть, як розвиваються почуття Вакули та змінюється ставлення до нього Оксани. На-

ведіть відповідні цитати.
4. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте фрагмент «Монолог Оксани біля дзеркала» із кінофільму «Вечори на хуторі біля 

Диканьки» (режисер О. Роу, 1961 р.). Порівняйте екранізацію з відповідним уривком повісті.
2. Чи вдалося режисеру відтворити атмосферу повісті Гоголя?
3. Чи вдало акторка передала характер Оксани?
4. Прослухайте уривок з арії Вакули (опера М. РимськогоКорсакова «Ніч перед Різдвом»). 
Як музика передає душевний біль закоханого коваля та його віру в силу любові?

5. Цитатний ланцюжок.
 З поданих цитат випишіть слова, які є ключовими в характеристиці Оксани.

1. «Оксана знала й чула все, що про неї говорили, і була вередлива, як красуня».
2. «– Еге ж, парубки, чи ж вам до пари я? Ви погляньте на мене, – вела далі гарненька ко

кетка, – як я плавно виступаю; у мене сорочка вишита червоним шовком. А які стрічки на 
голові!»

3. «Важко сказати, що виявляло смагляве личко чарівної дівчини: і суворість у ньому було 
видно; і крізь суворість якесь глузування зі збентеженого коваля».
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4. «Поглянула на шию, на нову сорочку, вишиту шовком, і тонке почуття самовдоволення 
з’явилося на устах, на свіжих щічках».

5. «Тут вона піднесла дзеркало й знову почала перед ним чепуритися».
6. «Оксана, здавалось, була цілком задоволена і рада, щебетала то з тією, то з тією і реготала, 

не вгаваючи».
7. «– Е, Одарко! – сказала весела красуня, обернувшись до однієї із дівчат, – у тебе нові че-

ревики. Ой, які ж хороші!»
8. «– А так! – провадила далі горда красуня, – будьте ви всі за свідків, якщо коваль Вакула 

принесе ті самі черевики, які носить цариця, то, от вам моє слово, що вийду зараз-таки за ньо-
го заміж».

V. Підсумки.
• Розподільний диктант.
Розподіліть риси вдачі Вакули й Оксани.

Майстерність, легковажність, працелюбність, вірність у коханні, самовдоволеність, ціле спря-
мованість, кокетливість, хвалькуватість, сміливість, хитрість, примхливість, ніжність, само-
закоханість, побожність, зверхність, сором’язливість, кмітливість, веселість.

VІ. Домашнє завдання.
1. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 1–3, підручник, с. 117).

2. Доберіть цитати до характеристики образів Оксани й Вакули.
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Дата 

Клас 

Урок 30

Т е м а. М. Гоголь «Ніч перед Різдвом». 
Засоби створення комічного в повісті. 

Образи чорта й Солохи
Мета: визначити засоби і прийоми створення комічного в повісті М. Го-

голя «Ніч перед Різдвом», схарактеризувати образи чорта й Солохи у творі;
розвивати навички читання з елементами коментування, роботи 

в групі з метою інсценізації, аналізу художнього твору; розвивати образне 
мислення, уміння висловлювати власну думку й обґрунтовувати її;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до літератури, театру, кіномистецтва.

Обладнання: підручники,  фраг мент «Гостина в Солохи» з кінофіль-
му «Вечори на хуторі біля Диканьки» (режисер О. Роу, 1961 р.).

Тип уроку: комбінований.
Сміх – це сонце: воно проганяє 
зиму з людського обличчя.

В. Гюґо

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Визначення жанрових ознак повісті.

З поданого переліку викресліть ознаки, не характерні для повісті.
Прозовий твір, більший за обсягом від оповідання; віршований твір; охоплює порівняно не-

великий період життя головного героя; зображено один епізод з життя головного героя; головні 
герої – боги, герої, фантастичні істоти; більша (порівнюючи з оповіданням) кількість персона-
жів; обов’язковий повчальний висновок у кінці твору; поглиблене змалювання персонажів; 
описи; загострена проблематика.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.
1. Літературознавчий словник.

Комѕчне (від грец. смішний, веселий) – смішне в житті та мистецтві.
Гумор (перший форзац підручника).
Іронія (перший форзац підручника).

2. Робота над опорною схемою «Засоби створення комічного в повісті М. Гоголя “Ніч перед 
Різдвом”».

Проілюструйте засоби створення комічного, які зазначено в схемі, відповідними цитатами 
з твору.

Комічні обставини та характери

Мова оповідача Надання комусь або чомусь
невластивих рис Комічні повтори подій

Комічні ситуації

Іронічні авторські коментарі

Карикатурність портретів

Поєднання реалістичного
і фантастичного в одному епізоді

Засоби 
створення комічного
в повісті М. Гоголя 
«Ніч перед Різдвом»

Урок 30
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Засоби створення комічного в 
повісті «Ніч перед Різдвом»

Приклади з твору

Надання комусь або чомусь не-
властивих рис

Вакула бачить Пузатого Пацюка, якому галушки самі залітають до рота.

Комічні повтори подій До Солохи приходять один за одним залицяльники, які не хочуть, щоб їх по-
мітили в молодиці, а потім і син Вакула.
Чорт, голова, дяк і Чуб по черзі опиняються в мішках.

Комічні обставини Чорт обпікається, коли краде місяць.
Чорт наїхав Солосі на шию, коли вони мали пролетіти через димар.
Чуб і дяк опинилися в одному мішку.
Вакула шукає чорта, не знаючи, що носить його в мішку.

Поєднання реального і фантас-
тичного в одному епізоді

«Ця тварина прудкіша за всякого фертика в панчохах, то й не дивно, що він 
наїхав при самому отворі димаря на шию своїй коханці та й опинилися обоє 
в просторій печі між горшками».

Комічність характерів Чорт, козак Свербигуз, дружина Свербигуза.

Карикатурність портретів Портрет чорта.

Іронічні авторські коментарі Про Солоху: «Вона була ні гарна ні погана з себе. Важко й бути гарною в такі 
роки. Однак вона вміла так причаровувати до себе найстатечніших козаків…»

Комічні ситуації Під час гостювання чорта в Солохи приходить інший залицяльник.
Вакула залишає мішки із залицяльниками матері посеред дороги, де їх при-
ймають за мішки колядників.

3. Мистецьке відлуння.

1. Перегляньте фрагмент «Гостина в Солохи» з кінофільму «Вечори на хуторі біля Дикань-
ки» (режисер О. Роу, 1961 р.).
2. Порівняйте екранізацію з відповідним уривком з повісті.
3. За допомогою яких прийомів режисеру вдалося створити комічне?
4. Які прийоми в літературному та кінематографічному творах є спільними, а які відріз ня-
ються?

4. Словникова робота.
Ремарка – пояснення, яким драматург супроводжує дії акторів у п’єсі.
Репліка – коротке висловлювання дійової особи в драматичному творі.

5. Робота в групах. Інсценізація комічних епізодів повісті «Ніч перед Різдвом».

1. Оберіть епізоди. Укладіть список дійових осіб.
2. Призначте виконавців ролей.
3. Складіть ремарки.
4. Використовуючи текст повісті, складіть репліки для акторів.
5. Проведіть репетицію.
6. Покажіть інсценізацію.

Інсценізація «Гостина в Солохи»

Чорт сидить біля Солохи на лаві. Цілує їй руки, хапається за серце, охкає, бігає навколо молодиці. 
Раптом хтось стукає у двері, чути голос Голови.

Солоха біжить відчиняти. Чорт швидко ховається в мішку.
Голова підходить до Солохи. Молодиця подає йому чарку.

Г о л о в а (випивши чарку). Йшов до Дяка на кутю, але така хуртовина знялася… От побачив 
світло у вашій хаті, та й вирішив перебути вечір із вами.

У двері хтось стукає. Чути голос Дяка.

Г о л о в а. Заховайте мене кудись! Мені не хочеться зустрітися з Дяком.
Солоха певний час думає, куди заховати кремезного Голову, і зрештою обирає великий мішок з вугіл

лям. Голова ховається в мішок.
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Покректуючи й потираючи руки, до хати заходить Дяк. Солоха підносить йому чарку.  
Дяк підходить ближче, кахикає, посміхаючись, торкається руки молодиці.

Д я к. А що це у вас, велеліпная Солохо? (Відстрибує назад).
С о л о х а. Як то що? Рука, Йосипе Никифоровичу!
Д я к. Гм! Рука! Хе, хе, хе! (Проходжається кімнатою). А що це у вас, дорогенька Солохо? 

(Підступивши до Солохи знову, схопив її легенько за шию і знову відскочив назад).
С о л о х а. Начебто не бачите, Йосипе Никифоровичу! Шия, а на шиї намисто.
Д я к. Гм! На шиї намисто! Хе, хе, хе! (Знову проходжається кімнатою, потираючи руки). 

А що це у вас, незрівнянна Солохо?

Стук у двері. Чути голос козака Чуба.

Д я к. Ой, Боже мій! Чужа особа. Що ж тепер буде, коли мене тут побачить стороння людина? 
Дійде до отця Кіндрата! (Тремтить). Бога ради, доброзичлива Солохо, ваша доброта, як гово-
рить писання Луки… Стукають, їй-богу, стукають! Ой, заховайте мене швидше!

Солоха запихає Дяка в мішок.

Інсценізація «Вакула обдурює Чорта»

Переляканий Вакула похапцем опускає мішок.
З мішка вистрибує Чорт і сідає верхи на коваля.

Ч о р т. Це я, твій друг, усе зроблю для товариша і друга! Грошей дам, скільки схочеш. Окса-
на сьогодні ж буде наша.

В а к у л а. Згода. За таку ціну готовий бути твоїм.
Ч о р т. Ну, Вакуло, ти знаєш, без контракту нічого не робиться.
В а к у л а. Я згодний! У вас, я чув, розписуються кров’ю, почекай, я дістану з кишені цвяха!

Вакула закладає руку за спину й хапає Чорта за хвіст.

Ч о р т. Бач, який жартівник! Ну добре, досить уже жартувати.
В а к у л а. Стривай, голубчику! А ось це як тобі видасться? (Хрестить Чорта, той стає 

сумирним). Постривай же, знатимеш ти в мене, як під’юджувати на гріх добрих людей. (Не 
відпускаючи хвоста, сідає верхи на Чорта й піднімає руку для хресного знамення).

Ч о р т (жалібно). Змилуйся, Вакуло! Усе, чого тобі треба. Усе зроблю, пусти тільки душу на 
покаяння: не клади на мене страшного хреста!

В а к у л а. Ага, ось яким голосом заспівав, проклятий! Тепер я знаю, що робити. Вези мене 
зараз-таки на собі! Чуєш? Та лети як птиця!

Ч о р т. Куди?
В а к у л а. В Петембург, просто до цариці!

6. Стилістичний практикум «Створення комічних образів».
За допомогою яких художніх прийомів у повісті «Ніч перед Різдвом» створено образ чорта? 

Наведіть відповідні цитати.

Образ чорта в повісті «Ніч перед Різдвом»
Продовження таблиці

Художні прийоми Цитати

Гіпербола (перебільшення) Короткозорий, хоч би він наклав на ніс, замість окулярів, колеса з комісарової брич-
ки, і тоді не розпізнав би, що воно таке.

Літота (применшення) Ніжки були такі тоненькі, що коли б такі мав яреськівський голова, то він поламав би 
їх за першим козачком.

Невідповідності Спереду достоту німець: вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки 
та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, круглень-
ким п’ятачком… А зате ззаду був він точнісінько губернський стряпчий в мундирі…

Метафора, епітет Цапина борода під мордою; хвіст гострий та довгий.

Порівняння Теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди.
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Продовження таблиці

Художні прийоми Цитати

Пестливо-зменшувальна 
лексика

Вузенька мордочка, кругленький п’ятачок, невеличкі ріжки.

Нанизування однорідних 
членів речення

Посмоктав пальці, подригав ногою й забіг з другого боку, і знову відскочив та від-
смикнув руку.

7. Робота над образом чорта.

Прочитайте цитати. Ви значте, у яких з них чорт постає схожим на людину, а в яких – фан-
тастичною істотою.

Образ чорта в повісті «Ніч перед Різдвом»

Схожий на людину Фантастична істота

І з того часу чорт заприсягся мститися ковалеві. Підбігши, раптом схопив він обома руками місяць… на-
решті поквапно сховав до кишені і, начебто нічого й не 
було, побіг далі.

Тут чорт, підкотившись до неї бісиком, підхопив її під 
руку й заходився нашіптувати на вухо те саме, що зви-
чайно нашіптують усій жіночій породі.

Але що ця тварина прудкіша за всякого фертика в панчо-
хах, то й не дивно, що він наїхав при самім отворі димаря 
на шию своїй коханці.

Так зробилося холодно, що чорт перестрибував з одно-
го копитця на друге й хукав собі в кулак, бажаючи хоч 
як-небудь розігріти замерзлі руки.

– Вези мене зараз-таки на собі! чуєш? та лети як птиця!
– Куди? – промовив смутний чорт.
– В Петембург, просто до цариці!

Чорт тим часом не на жарт розніжився в Солохи: цілу-
вав їй руку з такими вихилясами, як засідатель попівні, 
хапався за серце, охкав…

Чорт чхав і кашляв, коли він [Вакула] скидав з шиї кипа-
рисового хрестика та підносив до нього.

«Тепер уже попався коваль!»… Тут чорт засміявся з радос-
ті, згадавши, як дражнитиме в пеклі все хвостате кодло…

Чорт, перелетівши через шлагбаум, перекинувся конем, 
і коваль побачив себе на баскому бігуні посеред вулиці.

 y Висновки.
У повісті «Ніч перед Різдвом» буденне переплітається з фантастичним. Представником каз-

кового світу є чорт, який стає «чарівним помічником» коваля. Як фантастична істота він уміє 
перевтілюватися, літає по небу, виконує неймовірні бажання. Однак властиві йому і людські 
якості: мстивість, підступність, хитрість.
8. Робота в парах. Образ Солохи.

 1. Знайдіть опис зовнішності Солохи.
2. Знайдіть в образі Солохи фольклорні елементи.
3. Доведіть, що Солоха – відьма.
4. Доведіть, що Солоха вправна господиня.
5. Які людські вади висміює Гоголь в образі Солохи?
6. Чим Солоха причаровувала поважних козаків?
7. Чому, на вашу думку, хуторяни не здогадувалися, що Солоха знається з нечистою силою?

 y Висновки.
У повісті Гоголя Солоха постає жадібною, хитрою, зрадливою. І навіть незважаючи на свої над-

природні можливості, як і будь-яка людина з такою вдачею, вона зрештою потрапляє в незручні 
ситуації, має кумедний та безглуздий вигляд. Так, сміючись, Гоголь викриває людські вади.

V. Підсумки.
• Складання порівняльної характеристики Вакули та чорта.

Критерії порівняння Вакула Чорт

Реалістичний чи фантастичний 
персонаж?

Реалістичний Фантастичний
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Ставлення до Різдва Цінує Різдво, любить колядки Негативне (Різдвяна ніч – остання ніч 
перебування на землі)

Основні риси характеру Працелюбність, обдарованість, смі-
ливість

Мстивість, підступність, боягузтво

Що отримує у фіналі повісті? Руку й серце коханої Тричі відшмаганий хворостиною

Авторське ставлення Повага й симпатія Іронія

VІ. Домашнє завдання.

1. Складіть порівняльну характеристику Оксани й Солохи.
2. М. Гоголь усе життя розмірковував над питанням, що перемагає у світі: добро чи зло. 
(Власне, на це спрямоване поєднання та зіставлення реального й фантастичного в його тво-
рах). А що з цього приводу думаєте ви? Дайте розгорнуту відповідь.

Продовження таблиці
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Дата 

Клас 

Урок 31

Т е м а. Компаративний аналіз повістей «Різдвяна 
пісня в прозі...» Ч. Діккенса та «Ніч перед Різдвом» 

М. Гоголя
Мета: узагальнити знання учнів про повість Ч. Діккенса «Різдвяна 

пісня в прозі…» та повість М. Гоголя «Ніч перед Різдвом»;
формувати навички порівняльного аналізу окремих аспектів літера-

тур ного твору;
розвивати образне й асоціативне мислення, уміння висловлювати 

власну думку й обґрунтовувати її; розвивати вміння аналізувати літера-
турний твір, працювати в групі (парі).

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: урок узагальнення вивченого матеріалу.

Будьте щедрі та веселі,
Будьте в ласці у Різдва! –
Кожній хаті та оселі
Залишаю ці слова.

З української колядки

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Складання опорної схеми «Ознаки різдвяного оповідання».

Зображення різдвяних
пригод героя

Характер героя показано
в розвитку

Відображення атмосфери 
Різдва, ставлення героїв

до свята
Наявність описів

Зображення певного
періоду в житті героя

Щасливий фінал –
торжество різдвяної мрії

Ознаки
різдвяного 
оповідання

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.

Сьогодні, коли наше життя по вінця наповнене різноманітною інформацією, особливого зна-
чення набуває вміння свідомо її сприймати, тобто структурувати і систематизувати отримані 
знання. Застосування порівняльного аналізу сприяє активності нашого мислення, формує зді-
бності аналізувати, узагальнювати прочитане, робити висновки, дає можливість зрозуміти 
зв’язок певного літературного твору з іншими.

Отже, метою нашої роботи буде не порівняння заради порівняння, а формування уважного, 
вдумливого сприйняття прочитаного.
2. Компаративний аналіз «Різдвяної пісні в прозі…» Ч. Діккенса та «Ночі перед Різдвом» М. Гоголя.

Критерії порівняння «Різдвяна пісня в прозі…» «Ніч перед Різдвом»

Літературі якої країни 
належить

Англійська Російська

Автор Ч. Діккенс М. Гоголь

Урок 31
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Критерії порівняння «Різдвяна пісня в прозі…» «Ніч перед Різдвом»

Назва збірки (циклу) Цикл «Різдвяні книжки» Збірка «Вечори на хуторі біля Диканьки»

Рік написання 1843 1832

Головний герой Ділок Скрудж Коваль Вакула

Місце дії Лондон Хутір Диканька

Час дії Кілька днів (напередодні та після Різдва) Різдвяна ніч

Сюжет Історія відродження душі героя Історія кохання Вакули й Оксани, пригоди 
чорта, історія залицяльників Солохи

Наявність подорожі Подорож Скруджа в часі й просторі Подорож Вакули в Петербург

Фантастичні образи Духи Різдва, привид Марлі Чорт, відьма

Композиція Складається з п’яти куплетів Відсутній поділ на розділи

Зображення традицій 
Різдва

Традиційне Різдво в міській англійській 
родині

Традиційне Різдво в українському селі

Постать автора Прихована (оповідь від третьої особи) Оповідь від імені оповідача – пасічника 
Рудого Панька

Ідея Віра в те, що на світі існує добро і краса Перемога добра над силами зла

Жанр Різдвяне оповідання (повість) Повість (з елементами різдвяного опові-
дання)

3. Робота в парах. Навколо Різдва.
 Заповніть порівняльну таблицю «Різдвяні традиції в Україні та Англії», спираючись на ма-

теріал прочитаних повістей Ч. Діккенса, М. Гоголя та власні спостереження.

Різдвяні традиції в Україні та Англії

Різдво в Україні Різдво в Англії

Святкують 7 січня. Святкують 25 грудня.

Святу передує різдвяний піст. Святу передує різдвяний піст.

Основні традиційні страви – кутя, узвар (на столі має 
бути дванадцять пісних страв).

Основні традиційні страви – різдвяна гуска (або індичка), 
пудинг, у який господиня кладе монетку або каблучку «на 
щастя» і в приготуванні якого бере участь уся родина.

Існує звичай одягати новий одяг, щоб добробут був ці-
лий рік.

Одягають святковий одяг і прикраси.

Ялинка, прикрашена іграшками, – головний атрибут 
свята.

Оселю прикрашають ялинкою, гостролистом, омелою, 
плющем.

За святковим столом збирається вся родина. За святковим столом збирається вся родина.

Вітають зі святом колядники, зазвичай діти, яких приго-
щають, обдаровують грішми й ласощами.

Вітають зі святом колядники. Поширений звичай робити 
благодійні пожертви на церкву, знедоленим.

Родичі, друзі, знайомі обмінюються подарунками. Заведено очікувати подарунки від Санта-Клауса, який 
має покласти їх в підвішені біля каміна шкарпетки. Об-
даровують листонош, двірників, підлеглих.

Існує звичай прощати всіх кривдників напередодні Різдва. Різдво вважається святом милосердя і всепрощення.

V. Підсумки.
• Створення асоціативного ряду «Що для вас означає Різдво?».

Р – радість. І – іграшки, ялинкові прикраси. З – зима, зимові канікули. Д – диво. В – весе-
ло щі. О – очікування.

Продовження таблиці
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VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 5 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна лі

тература. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).
 2. Підготуйтеся до контрольної роботи.
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Дата 

Клас 

Урок 32

Т е м а. Контрольна робота № 3. 
Пригоди і фантастика (Ч. Діккенс. М. Гоголь)

Мета:  підсумувати й узагальнити знання про різдвяне оповідання, 
його жанрову специфіку, сюжетне розмаїття;

виявити рівень умінь і навичок учнів аналізувати літературний твір; 
розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, уміння висловлювати 
власну думку й обґрунтовувати її;

виховувати дисциплінованість, зібраність, уміння зосередитися.
Обладнання:  посібник «Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для 

контрольних і самостійних робіт» (автори Є. Волощук, О. Слободянюк).
Тип уроку: урок контролю рівня навчальних досягнень.

Учися так, ніби ти будеш жити вічно.

М. Ґанді

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Оголошення теми, мети, завдань, епіграфа уроку.
ІІ. Мотивація  навчальної  діяльності.  Ознайомлення  з  крите-

ріями оцінювання.
ІІІ. Робота над завданнями контрольної роботи № 3 «Пригоди 

і фантастика (Ч. Діккенс. М. Гоголь)» (Є. Волощук, О. Слободянюк. 
«Зарубіжна літе ратура. 6 клас. Зошит для контрольних і само-
стійних робіт»).

ІV. Підсумки.
V. Домашнє завдання.

• Опрацюйте підсумкові запитання й завдання до частини «Пригоди і фантастика» (підруч ник, 
с. 121).

Уроки 33–35 – резервні.

Урок 32
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Дата 

Клас 

ІІ СЕМЕСТР
Урок 36

Т е м а. Антон Павлович Чехов (1860–1904): 
життєвий та творчий шлях

Мета: ознайомити з основними віхами життя та творчості А. П. Чехо-
ва; виявити та проаналізувати зв’язки митця з Україною; розвивати нави-
чки роботи з репродукціями портретів письменника;

розвивати асоціативне й образне мислення, сприяти формуванню гу-
маністичних ідеалів; розвивати вміння висловлювати власну думку й об-
ґрунтовувати її;

виховувати почуття гідності та поваги до особистості; прищеплювати 
інтерес до літератури та живопису.

Обладнання:  підручники, репродукції портретів А. Чехова роботи 
М. Чехова, І. Левітана, О. Браза, В. Сєрова.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Моя мета – правдиво намалювати життя 
й показати, наскільки це життя віддаля-
ється від норми.

А. Чехов

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературна розминка.
 1. Опрацюйте запитання й завдання рубрики «Літературна 

розминка» (підручник, с. 124).
2. Назвіть літературні твори, читання яких викликало у вас 
добрий сміх.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя. Презентація письменника.

У 80-х роках ХІХ ст. читачі російських гумористичних журналів «Осколки», «Будильник», 
«Зритель», «Стрекоза» та інших часто натрапляли на твори, підписані псевдонімами Людина 
без селезінки, Рувер, Улісс, Антонсон, Балдастов, Лікар без пацієнтів, Кропива, Антоша Чехон-
те. За всіма цими підписами стояла одна людина – Антон Павлович Чехов.
2. Робота з підручником.
 1. Прочитайте «ланцюжком» розділ підручника «Смішні та прикрі “дрібниці життя”» (с. 124–127).
3. Цитатна доріжка.
 За поданими цитатами складіть повідомлення про життя і творчість А. Чехова.

Дитячі роки

«Шістдесят тисяч жителів займаються тільки тим, що їдять, п’ють, народжуються, а інших 
інтересів ніяких…» (А. Чехов про місто Таганрог). «У дитинстві в мене не було дитинства» (А. Че
хов).

«Антонові Павловичу доводилося зі смутком і зі сльозами відмовлятися від усього того, що 
властиво і навіть конче необхідно дитячому віку, і проводити час у крамниці, що була йому не-
нависна. У ній він сяк-так учив і недоучував уроки, у ній перебував зимові морози… у ній же 
тужливо, наче в’язень у чотирьох стінах, мусив збавляти золоті дні гімназійних канікул…» 
(О. Чехов, брат письменника).

Урок 36
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Навчання в Таганрозькій гімназії

«Якось відбулося… непорозуміння з учителем словесності Мальцевим, і весь клас вирішив 
не подавати йому чергового твору. Один з учнів порушив домовленість і твір таки віддав. Обу-
рений однокласник ударив його по обличчю, а Чехов, що був свідком цієї сцени, вигукнув: “Це 
нерозумно, це дико!” Він був ворогом будь-якого насильства, грубості, жорстокості, і така роз-
права не могла лишити його байдужим, адже людська гідність була для Чехова найвищою цін-
ністю» (Зі спогадів однокласника Чехова).

Навчання в Московському університеті

«За час навчання зумів написати сотні оповідань під псевдонімом Антоша Чехонте» (Зі спо-
гадів А. Чехова).

Лікарська практика

«Поза сумнівом, вивчення медичних наук суттєво вплинуло на мою літературну діяльність; 
вони значно розширили обрії моїх спостережень, збагатили мене знаннями, справжню ціну 
яких для мене як для письменника може зрозуміти лише той, хто сам лікар; завдяки близькос-
ті до медицини мені вдалося уникнути багатьох помилок» (А. Чехов).

Творчість

«Напишіть оповідання про те, як юнак, син кріпосного, колишній крамар, гімназист і сту-
дент, вихований на чиношануванні, цілуванні попівських рук, поклонінні чужим думкам, що 
дякував за кожний шматок хліба… що ходив по уроках без калош, що бився, що мучив тварин, 
що любив обідати в багатих родичів, що лицемірив і перед Богом, і перед людьми без жодної 
потреби, тільки через усвідомлення своєї незначущості, – напишіть, як цей юнак вичавлює із 
себе по краплях раба і як він, прокинувшись одного чудового ранку, відчуває, що в його жилах 
тече вже не рабська кров, а справжня людська» (З листа А. Чехова літератору-початківцю).

Зв’язки з Україною

«Україна дорога і близька моєму серцю. Я люблю її культуру, музику й чудову пісню, напо-
внену чарівною мелодією. Я люблю український народ, який дав світові такого титана, як Тарас 
Шевченко. Російський і український народи завжди були, є і будуть найкращими друзями» 
(З листа А. Чехова А. Кримському).
4. Робота над репродукціями портретів А. Чехова.
 1. Опрацюйте матеріали рубрики «У світі мистецтва» («Портрети А. Чехова», підручник, 

с. 164–165).
2. На якому з уміщених у рубриці портретів художнику найпереконливіше вдалося відобра-
зити внутрішній світ, спостережливість, самодисципліну, мудрість і доброту письменника? 
Обґрунтуйте свою думку.

V. Підсумки.
• Вправа «Мікрофон».

 Продовжіть речення:
Сьогодні я дізнався (дізналася)…
Я зрозумів (зрозуміла), що…
Було цікаво…
Мене здивувало…
Урок дав мені для життя…
Мені захотілося…

VІ. Домашнє завдання.
1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 124–127.
2. Опрацюйте запитання рубрики «Перевірте себе» (підручник, с. 127).
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Дата 

Клас 

Урок 37

Т е м а. А. Чехов «Хамелеон». Викриття у творі 
підлабузництва, самоприниження, чиношанування, 

запопадливості й малодушності. Антитеза як 
художній засіб і композиційний прийом

Мета: розкрити проблематику оповідання «Хамелеон», роль анти-
тези у творі; розвивати навички аналізу художнього тексту, аргументації 
власної позиції прикладами й цитатами з твору; опрацювати поняття 
«оповідання», «художня деталь»; поглибити поняття про антитезу;

розвивати асоціативне й образне мислення, сприяти формуванню гу-
маністичних ідеалів; розвивати уміння висловлювати власну думку й об-
ґрунтовувати її;

виховувати почуття гідності та поваги до особистості; прищеплювати 
інтерес до літератури, живопису, кіномистецтва.

Обладнання: підручники, фрагмент кінофільму «Ці різні, різні облич-
чя» (режисери І. Ільїнський, Ю. Сааков, 1971 р.) «Хамелеон».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Тоді людина стане кращою, коли ви покажете їй, якою вона є.

А. Чехов

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
III. Актуалізація опорних знань.

• Дискусія.
 Висловіть власні міркування з приводу запитання № 6 рубрики «Перевірте себе» (підручник, 

с. 127).

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Робота над літературознавчим терміном.

ОПОВІДАННЯ

Прозовий твір
Описано події

за малий проміжок 
часу

Невелика кількість 
персонажів

Невеликий
за обсягом твір

Зображення
одного епізода
з життя героя

2. Літературознавчий словник.
Антитеза (від грец. протиставлення) – протиставлення явищ, понять, почуттів, думок, ха-

рактерів.
Художня деталь (підручник, с. 126).
Підтекст (підручник, с. 126).

3. Коментоване читання оповідання «Хамелеон».
4. Евристична бесіда за змістом прочитаного твору.
 1. Чому прочитане вами оповідання отримало назву «Хамелеон»? Скільки разів і з якого при-

воду Очумєлов «змінює колір»?
2. Чи вважаєте ви, що Очумєлов – єдиний «хамелеон» у творі Чехова? Поясніть свою відповідь.
3. Зіставте назву оповідання з характерами Очумєлова і Хрюкіна. Як вдача героїв пов’язана 
з ідеєю оповідання?

Урок 37
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4. Максим Горький писав Чехову: «Величезну Ви робите справу Вашими маленькими опові
даннячками – збуджуючи в людях відразу до цього сонного напівмертвого життя». Чи сто-
суються ці слова оповідання «Хамелеон»? Поясніть свою думку.
5. Як зображено юрбу в оповіданні «Хамелеон»? Кому вона співчуває, з кого насміхається?
6. Що складає комедійну основу твору?
7. Що видалося вам смішним в оповіданні «Хамелеон»?
8. Які художні засоби застосовує автор для створення комічного ефекту?
9. Чехов зазвичай будує свої оповідання на діалогах. Дослідіть, як створено мовні характе-
ристики в «Хамелеоні», як змінюються інтонації персонажів.
10. А. Чехов – майстер художньої деталі. Яка художня деталь в оповіданні «Хамелеон» уви-
разнює перетворення Очумєлова?
11. За допомогою якої художньої деталі автор на початку оповідання розкриває образ Очумє-
лова?
12. Які ще художні деталі в оповіданні привернули вашу увагу? Які з них спрямовані на 
створення комічного ефекту?
13. Чому Чехов дав героям оповідання «Хамелеон» саме такі прізвища? Яку додаткову ін-
формацію про характери персонажів вони містять?

5. Робота над сюжетом оповідання.

Експозиція

«Через базарну площу йде поліцейський наглядач Очумєлов… Навкруги тиша… На площі ні 
душі…»

Зав’язка

«– То ти кусатись, окаянний? – чує раптом Очумєлов».

Розвиток дії

«– Я цього так не залишу… складай протокол».
«– Одного тільки я не розумію: як він міг тебе вкусити?»
«– Ти, Хрюкін, постраждав і діла цього так не залишай… Треба провчити!»
«– Він, може, дорогий, а якщо кожна свиня йому в ніс цигаркою тикатиме, то може і зіпсу-

вати. Собака – ніжна тварина… А ти, бовдуре, опусти руку!»
«Він бродячий! Нема чого тут довго балакати…»
«Собаченятко нічого собі… Метке таке… Хап цього за палець! Ха-ха-ха…»

Розв’язка

«– Я ще доберуся до тебе! – погрожує йому Очумєлов і, запинаючись шинеллю, іде собі далі 
базарною площею».
6. Робота в парах. Літературний практикум.
 Опрацюйте завдання № 2 з рубрики «Літературний практикум» (підручник, с. 130). 
7. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте новелу «Хамелеон» з кінофільму «Ці різні, різні обличчя» (режисери І. Ільїн

ський, Ю. Сааков, 1971 р.).
2. Зауважте, що всі ролі в кінофільмі виконує відомий радянський актор Ігор Ільїнський. Чи 
вдалося йому висміяти підлабузництво, самоприниження, чиношанування, запопадливість 
та малодушність?
3. Як змінюється внутрішній стан Очумєлова протягом розвитку дії? Продовжте пере-
лік: нудьга, зацікавленість несподіваними вигуками…

V. Підсумки.
• Дидактична вправа «Незакінчене речення».
 Продовжте подане твердження.

Хамелеонство Очумєлова виявляється…
щодо Хрюкіна (брутальність, гордовитість, зарозумілість, пихатість, грубість);
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щодо генерала (підлабузництво, догідництво, чиношанування, самоприниження, улесли-
вість);
щодо самого себе (цілковита відсутність почуття власної гідності).

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 127–130.
 2. Опрацюйте запитання й завдання рубрики «Літературний практикум» (№ 1, 3, 4, підруч

ник, с. 127–130).
3. Уявіть себе журналістами. Напишіть статтю про події на базарній площі, змальовані в опо-
віданні «Хамелеон», або візьміть уявне інтерв’ю в героїв твору (людей з натовпу).
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Урок 38

Т е м а. А. Чехов «Товстий і тонкий». 
Викриття у творі підлабузництва, самоприниження, 

чиношанування, запопадливості
Мета: з’ясувати проблематику оповідання «Товстий і тонкий»; роз-

крити роль антитези та художньої деталі у творі, поглибити поняття про 
оповідання, художню деталь, антитезу;

розвивати навички аналізу тексту, аргументації власної позиції при-
кладами й цитатами з художнього тексту, асоціативне й образне мислен-
ня; розвивати навички роботи в групі (парі);

виховувати почуття власної гідності та поваги до особистості, форму-
вати негативне ставлення до підлабузництва, самоприниження, чиноша-
нування, малодушності; формувати гуманістичні ідеали; прищеплювати 
інтерес до літератури, театру, кіномистецтва.

Обладнання: підручники, картки з іменами героїв оповідань А. Чехо-
ва, фрагмент «Товстий і тонкий» з кінофільму «Смішні люди!» (режисер 
М. Швейцер, 1977 р.).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Дві основні вади обивательської душі здавалися 
Чехову особливо бридкими: наруга над слабкими  
й самозневага перед сильними.

Корній Чуковський

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Біографічна реконструкція.
 Правильно продовжте твердження.

Антон Павлович Чехов народився 1860 р. в місті… Під час навчання в Московському універ-
ситеті юнак почав… Більшість його ранніх оповідань – це… Згодом сміх Чехова став могутньою 
зброєю, спрямованою проти…

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Коментоване читання оповідання «Товстий і тонкий».
2. Евристична бесіда за змістом прочитаного твору.
 1. Які епізоди оповідання «Товстий і тонкий» викликали у вас сміх? Які ще почуття виникли 

у вас під час читання твору?
2. Як автор ставиться до своїх героїв? Чому він називає їх «товстим» і «тонким»?
3. На які частини можна поділити оповідання? Чому? Коли відбувається злам сюжету?
4. Як змінюється мова тонкого (лексика)? Як змінюються його інтонації? Як змінюється сміх 
тонкого? Як це характеризує героя?
5. Автор двічі зауважує, що герої «приємно здивовані», «приємно вражені». Чи однаковий 
зміст цих словосполучень на початку й наприкінці твору?
6. Що зіпсувало зустріч друзів дитинства?
7. Як характеризують героїв їхні гімназійні прізвиська?
8. Яким ви уявляєте життя тонкого?
9. Як ви гадаєте, чи засуджує Чехов когось із героїв оповідання? Якщо так, то кого саме? 
Поясніть свою відповідь.
10. Як ви розумієте слова письменника Володимира Набокова: «Чехов писав сумні книжки 
для веселих людей. Світ для нього смішний і сумний водночас, проте не помітивши його ку
медності, ви не зрозумієте його суму, адже вони неподільні»? Проілюструйте це твердження 
прикладами з прочитаного оповідання.

Урок 38

Дата 

Клас 
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 y Висновки.

«Щойно пообідав на вокзалі, і його губи в маслі лисні-
ли, мов стиглі вишні. Пахло від нього хересом і флерд
оранжем».

«Служиш де? Дослужився?»
«До таємного дослужився… Дві зірки маю».

«– Ну годі! – поморщився товстий. – Навіщо цей 
тон? Ми з тобою друзі дитинства – і до чого тут це 
чиношанування!»

«Таємного радника занудило. Він одвернувся від тон-
кого й простяг йому на прощання руку».

«Тричі поцілувалися і дивилися один на одного очима, повними сліз.
Обидва були приємно здивовані».

«Усі… були приємно вражені».

«Щойно зійшов з вагона і був нав’ючений чемоданами, 
клунками та картонками. Пахло від нього шинкою 
і кавовою гущею».

«Ну а ти як? Либонь уже статський?»
«Колезьким асесором уже другий рік… Служив у де-
партаменті, а тепер сюди перевели столоначальни-
ком…»

«Зблід, скам’янів, але скоро обличчя його покривилося 
в усі боки широчезною посмішкою; здавалося, що від 
обличчя і очей його посипались іскри. Сам він зіщулив-
ся, згорбився, звузився…»

«Потиснув три пальці, уклонився всім тулубом і за-
хихикав, мов китаєць…»

Перше враження

Переломні запитання і відповіді

Спілкування після з’ясування місця на службовій драбині

Зустріч

Товстий Тонкий

Антитеза – художній засіб і композиційний прийом  
в оповіданні А. Чехова «Товстий і тонкий».

3. Пошук творчого рішення.
 1. Як ви гадаєте, чи можливо інсценізувати або екранізувати оповідання «Товстий і тон-

кий»? Поясніть свою думку.
2. Схарактеризуйте персонажів оповідання. Який вони мають вигляд? Хто міг би їх зіграти? 
Чим цікаві ці ролі?
3. Схарактеризуйте місце дії твору.
4. Які епізоди оповідання важко передати засобами театру? Що робити в такому разі?

4. Конкурс «Літературна імпровізація».
Учасники одержують картки з іменами двох-трьох героїв чеховських оповідань. За п’ять 
хвилин команда має підготувати презентацію цих персонажів (пантоміма, монолог, діалог 
тощо).
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5. Робота в парах.
 Спираючись на схему, наведіть приклади створення комічного в прочитаних оповіданнях.

Засоби створення
комічного

в оповіданнях
А. Чехова

Антитеза

Художні деталі

Мова персонажів

Іронія

Карикатурність
портрета

Підтекст

Кумедність поведінки
персонажів

Прізвища-
характеристики

6. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте фрагмент «Товстий і тонкий» з кінофільму «Смішні люди!» (режисер М. Швей

цер, 1977 р.).
2. Чим екранізація відрізняється від оповідання?
3. Що змінилося в сприйнятті чеховських героїв, коли вони «помінялися» суспільним стату-
сом?
4. У чому програє сцена зустрічі шкільних товаришів за відсутності родини тонкого?
5. Які засоби створення комічного застосовано в екранізації?

V. Підсумки.
• Визначення особливостей ранніх оповідань А. Чехова.
 1. У центрі – один незначний епізод.

2. Простий сюжет.
3. Герої – пересічні люди.
4. Форма оповіді – переважно діалог.
5. Досить часто антитеза стає основним композиційним і художнім прийомом.
6. Багата палітра засобів створення комічного.
7. Стислість оповіді.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 131–133.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (підручник, с. 133).

3. Випишіть з тексту оповідання «Товстий і тонкий» антонімічні пари.
4. Підготуйтеся до уроку позакласного читання за твором О. Генрі «Вождь червоношкірих».
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Дата 

Клас 

Урок 39

Т е м а. Урок позакласного читання. 
О. Генрі «Вождь червоношкірих»

Мета: ознайомити з окремими сторінками біографії О. Генрі, сприяти 
сприйняттю письменника як мужньої, сильної особистості; ознайомити 
з історією створення оповідання «Вождь червоношкірих»;

навчати стисло переказувати основні події твору; визначити ідею, 
елементи композиції; розвивати образне і творче мислення учнів, уміння 
висловлювати власну думку й обґрунтовувати її;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до літератури й кіномистецтва, до культури інших народів.

Обладнання:  підручники, портрет О. Генрі, інформаційні пакети для 
гри «Журналістське розслідування», фрагменти з кінофільму «Ділові 
люди» (режисер Л. Гайдай, 1962 р.).

Тип уроку: урок позакласного читання.

Треба прагнути бути людиною, незважаючи 
на всю жорстокість навколишнього світу, 
і це можливо.

О. Генрі

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Завдання на встановлення відповідності.
 Установіть відповідність між літературознавчими поняттями та їхніми визначеннями.

А гумор 1 різновид комічного, прихована насмішка
Б антитеза 2 інакомовне зображення в художньому творі рис характеру, уявлень 

та взаємин людей, суспільних явищ тощо; ґрунтується на приховуванні 
певних явищ, осіб, предметів під іншими художніми образами

В алегорія 3 протиставлення явищ, понять, почуттів, думок, характерів
Г художня деталь 4 різновид комічного; весела, добродушна насмішка над кимсь або 

чимсь
Ґ підтекст 5 особливо виразна подробиця у творі, яка має значне змістове й емо-

ційне навантаження
Д іронія 6 думка, не виражена явно, відмінна від тієї, що безпосередньо сприй-

мається під час читання

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Дидактична гра «Журналістське розслідування».

Опис гри
• Учитель звертається до учнів від імені редактора американського журналу: «У 1939 р. наш 

журнал опублікував досить цікаві оповідання, що вельми сподобалися читачам. Ті твори було 
підписано псевдонімом Листоноша, а згодом ми довідалися, що їхній автор відомий як О. Генрі. 
Ніби нічого дивного, та невдовзі на мене чекала несподіванка: О. Генрі помер сорок років тому! 
Змушений визнати, що мої спроби з’ясувати правду виявилися марними й породили більше за-
питань, ніж відповідей. Тому сьогодні ви отримуєте завдання здійснити журналістське розслі-
дування й дізнатися, ким же насправді був О. Генрі».

• Учитель записує на дошці пункти, що потребують з’ясування.
 1. Чому нікому не відомо, яке ім’я приховане за скороченням «О.»: Олівер, Олів’є, Осеан, 

Огюст?

Урок 39
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2. Чому в містечку Ґрінсборо в штаті Північна Кароліна, яке О. Генрі називає місцем свого 
народження, жоден мешканець не має такого прізвища?
3. Людину, схожу на О. Генрі, бачили в штаті Техас, але всі свідки впевнені, що рідна мова 
того чоловіка – іспанська. Чи був то О. Генрі?
4. Подейкують, ніби О. Генрі видавав газету, але в штаті, крім нього, нікого не було: ні ху-
дожників, ні журналістів, ні редакторів. Як це можна пояснити?
5. Наш анонімний дописувач розповів, що отримував від О. Генрі сто п’ятдесят доларів що-
місяця за збереження таємниці: кілька років письменник перебував у в’язниці. За що його 
було покарано?
6. Є свідчення, що О. Генрі переховувався від правосуддя в Гондурасі.
7. Чому О. Генрі ніколи не фотографувався?
• Учитель ділить клас на групи, кожна з яких отримує свій пакет інформації (Додаток до 

уроку, с. 160–163) і досліджує факти біографії письменника. Кожен з учасників «розслідуван-
ня» робить відповідні записи. Після закінчення роботи їх слід об’єднати в «Щоденнику подвій-
них нотаток» (перша колонка – перелік фактів біографії О. Генрі; друга колонка – їхній вплив 
на творчість письменника). Насамкінець учні пропонують заголовки для нарисів та обґрунтову-
ють свою думку.
2. Словникова робота.

Шарабан – легкий двоколісний екіпаж.
Види Палестини в чарівному ліхтарѕ – ідилічне зображення місць, де минуло дитинство  

Ісу са.
Давид нокаутував Голіафа – біблійний цар Іудеї здобув перемогу над велетнем.
Цар Ірод – Білл натякає на біблійний епізод, у якому цар Ірод наказує знищити всіх немов-

лят чоловічої статі.
Констебль – сільський поліцейський.
Іллінойс – назва одного зі штатів США.

3. Евристична бесіда за змістом оповідання «Вождь червоношкірих».
 1. Яку оборудку задумали Сем і Білл у штаті Алабама, аби виправити свої фінансові справи?

2. Хто з викрадачів уважав себе ватажком?
3. Чому жителі містечка зраділи, почувши про зникнення Джонні?
4. Чи є в тексті оповідання згадка про «витівки» героя в містечку?
5. Із чого почалося знайомство викрадачів із Джонні? Чи була в злочинців можливість від-
мовитися від свого плану?
6. Чому хлопчику сподобалося в печері викрадачів?
7. Яку гру вигадав Джонні? Чому після цієї гри здоровань Білл був стурбований?
8. Які жорстокі витівки маленького Дорсета призвели до того, що здоровань Білл ледь не 
збожеволів?
9. Звідки Джонні міг дізнатися про жорстоке ставлення білих завойовників до індіанців? Хто 
розповів йому про благородних розвідників, які часто рятували білих поселенців від помсти 
тубільців? Де Джонні почув наймення «мисливець Хенк», «Зміїне Око»?
10. Як викрадачі намагалися приборкати хлопчика?
11. Як Білл називав Джонні?
12. Які вимоги щодо повернення Джонні висунули Дорсету Сем і Білл?
13. Що прочитали викрадачі в довгоочікуваному листі від Дорсета?
14. Як викрадачі стали втікачами?

4. Творча робота «Велике протистояння вождя червоношкірих і викрадачів: механізм комічно-
го в оповіданні».
 Як у творі зображено протистояння Джонні та викрадачів? Доберіть відповідні цитати. Як 

автор створює комічний ефект?

Дії викрадачів

1. «Ми все ж таки заштовхали його на дно барабана».
2. «Я відібрав у хлопчиська ножа і примусив його знову лягти».
3. «Я нам’яв йому вухо».
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4. «Я вийшов з печери, упіймав хлопчика і тряс доти, доки всі його веснянки не заторохтіли 
одна об одну».

5. «Слухай, припини бити мене ногами, а то я зараз устану й задам тобі перцю!»
6. «Я схопив його за комір і стягнув з гори».
7. «Я показав йому дорогу до міста й дав такого стусана, що він виявився футів, напевно, на 

вісім ближче до міста».

Витівки Джонні

1. «Кожні кілька хвилин він згадував, що він червоношкірий, і, схопивши дрюка, який за-
міняв йому рушницю, підкрадався навшпиньки до входу в печеру поглянути, чи нема поблизу 
розвідників ненависних блідолицих. Час від часу він вигукував свій воєнний клич, від якого 
старий мисливець Хенк тремтів усім тілом».

2. «Він не давав нам заснути години три: тільки-но щось трісне в кущах або зашелестить 
листя, його юна уява одразу ж малювала йому банду розбійників, яка підкрадається до пече-
ри, – тоді він підстрибував, хапався за свою рушницю і кричав Біллу чи мені у вухо: “Тихше, 
приятелю!”».

3. «Вождь червоношкірих сидів у Білла на грудях, ухопивши однією рукою за його волосся. 
У другій руці він тримав гострого ножа, яким ми звичайно різали бекон, і діловито й недво-
значно намагався зняти з Білла скальп, виконуючи вирок, який виніс йому вчора увечері».

4. «Засунув гарячу картоплину мені за комір, а потім розчавив її ногою».
5. «Чорний камінь, завбільшки з яйце, улучив Біллові якраз позаду лівого вуха. Він увесь 

якось обм’як і впав прямо у вогнище, на каструлю з гарячою водою для миття посуду».
6. «Я проскакав усі дев’яносто миль до укріплення, ні на дюйм менше. Потім, коли поселен-

ців урятували, мені дали вівса. Пісок – зовсім не смачна заміна вівса».
7. «А тоді цілісіньку годину я мусив пояснювати йому, чому нічого нема в дірках, чому до-

рога йде в обидві сторони й чому трава зелена».
 y Висновки.

«Чортеня на пружинці» – це умовна назва механізму комічного, який працює в оповіданні 
О. Генрі «Вождь червоношкірих». Будь-який фізичний вплив на Джонні з боку викрадачів – 
і малий бешкетник «підстрибує» ще вище. Пригадаймо: Білл нам’яв хлопчикові вухо – той 
змайстрував пращу, після чого Білл упав у багаття; Білл схопив пустуна за комір і стягнув 
з гори – Джонні тричі вкусив його за палець… Перевірений Сем і здоровань Білл не можуть 
приборкати маленького розбійника.
5. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте фрагменти з кінофільму «Ділові люди» (режисер Л. Гайдай, 1962 р.).

2. Чи вдалося акторам О. Смирнову та Г. Віцину відтворити на екрані характери персонажів 
О. Генрі? Поясніть свою думку.
3. Які епізоди кінострічки найбільше вас розсмішили? Чому?

V. Підсумки.
 Доберіть означення, що характеризують О. Генрі (з перших літер цих слів має скластися 

псевдонім письменника).

Приклад відповіді

Обдарований світлим
Глибокий
Енергійний
Наполегливий
Рішучий
Ініціативний

VІ. Домашнє завдання.
 Прочитайте оповідання Джека Лондона «Жага до життя» (завдання на випередження).
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ДОДАТОК ДО УРОКУ

Інформація для першої групи

Про що розповів сімейний архів письменника

11 вересня 1862 р. в містечку Ґрінсборо (штат Північна Кароліна, США) народився Вільям 
Сідні Портер, знаменитий письменник, відомий світу під псевдонімом О. Генрі. Його батько 
працював аптекарем, потім став лікарем.

Від 1861 до 1865 р. в США тривала Громадянська війна між Північчю і Півднем, однак Ґрін-
сборо не потрапив на лінію фронту. Війська ввійшли в місто лише після закінчення воєнних дій: 
солдати браталися на вулицях і брали участь у парадах тепер уже союзних військ. Мешканці Ґрін-
сборо, що належав до переможеного Півдня, були пригнічені й розгублені. Більшість із них ховали 
гроші й коштовності. Дитинство Портера минуло під знаком пошуку тих потайників. А через ба-
гато років він скористався своїми дитячими враженнями, створюючи оповідання про шукачів 
скарбів.

Майбутній письменник виріс без материнського тепла: Мері Джейн Портер померла від су-
хот, коли синові було три роки. Виховували його бездітна тітка й бабуся. Портер-старший після 
смерті дружини занудьгував, багато пив, мало заробляв, тож родина жила вкрай сутужно. На-
певне, Білл жалів батька, але набагато сильнішим був сором за нього й образа на його безвідпо-
відальність.

З кінця 1878 р. шістнадцятирічний Білл поєднує навчання в міській середній школі з вечір-
німи чергуваннями в аптеці свого дядька Кларка Портера. У ті часи в маленьких американ-
ських містах аптеки були своєрідними клубами: сюди приходили, щоб обмінятися новинами, 
погомоніти про політику й комерцію, зіграти в шахи або доміно.

За три роки Білл вивчив напам’ять півтори тисячі рецептів з аптечного довідника, у 1881 р. 
склав іспит й отримав диплом фармацевта. Згодом знання аптекарської справи й медицини вря-
тували письменникові життя.

Невдовзі, самостійно здобувши необхідні знання й навички, Білл Портер улаштувався в зе-
мельне управління креслярем, упорядником землемірних планів. Робота була престижною, але 
скромно оплачуваною. А за чотири роки Білла звільнили… Друзі допомогли йому обійняти по-
саду касира й рахівника в Остінському національному банку. Однак ця добра послуга виявила-
ся фатальною: Портера звинуватили в недостачі і притягнули до суду. Півроку він переховував-
ся в Гондурасі, потім – у Південній Америці, але уникнути тюрми так і не зміг.

В ув’язненні Портер працював у лазареті й писав оповідання. Там він обрав собі псевдонім 
О. Генрі й отримав пропозицію співпрацювати з одним із нью-йоркських альманахів.

Відбувши покарання, О. Генрі переїхав до Нью-Йорка, оселився в скромному готелі й розпо-
чав роботу. На той час йому виповнилося сорок років. Невдовзі оповідання О. Генрі захоплено 
читали по всій країні, а видавці пропонували йому вигідні контракти.

Останні місяці життя письменника минули на самоті, у номері нью-йоркського готелю. Він 
страждав на глибоку депресію, майже не виходив з кімнати, мало їв, зловживав алкоголем. То 
було повільне самогубство…

5 червня 1910 р. О. Генрі помер у лікарні від гострої пневмонії, не доживши до сорока вось-
ми років.

Інформація для другої групи

Якими запам’ятали О. Генрі ті, хто його добре знав?  
Друзі дитинства

У дитинстві Білл був неговірким, сором’язливим і дуже жалісливим. Його оселя часто пра-
вила за притулок для бездомних тварин (якось там водночас жили дев’ять приблудних кішок). 
А втім, замкненість не завадила хлопцеві брати активну участь у дитячих розвагах і витівках.

Білл досить рано почав малювати в’їдливі карикатури на рідних, друзів і знайомих, а в два-
надцять років у компанії приятелів потайки від батьків вирушив до океану. Щоправда, у най-
ближчому містечку втікачі з’ясували, що не мають коштів, аби продовжити подорож, тож по-
вернулися додому на даху товарного вагона.
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Загалом життя хлопчаків із Ґрінсборо було досить вільним: після занять у школі вони з не-
вичерпним азартом вивчали околиці міста; розділившись на групи, улаштовували баталії, грали 
«в індіанців»…

Родина лікаря Голла
На початку 1882 р. в Білла Портера почався кашель, ускладнений спадковою схильністю до су-

хот. Щоб одужати, треба було терміново змінити клімат, і допоміг у цьому Джеймс Голл – місцевий 
лікар, який симпатизував юнакові. У березні 1882 р. подружжя Голл поїхало до Техасу відвідати 
трьох своїх синів і взяло Білла із собою: сухий теплий клімат, свіже повітря і спокійне життя мали 
піти на користь хворому. Білл оселився на ранчо одного із синів доктора Голла. На той час для 
всієї Америки Техас був синонімом ризику, відваги й підприємливості. Однак після кількох міся-
ців, сповнених захопливої новизни, відчуття простору та свободи, Білл занудьгував.

Можливо, то була туга за батьківщиною, однак про повернення в Ґрінсборо годі було й дума-
ти, адже всі вважали, що Портер вирушив до Техасу не лише лікуватися, а й шукати кращої 
долі… Якось на ранчо Білл знайшов цікаві книжки, а ще познайомився з місцевим жителем, 
який мав чудову бібліотеку. Окрім читання, чимало часу юнак присвячував вивченню мов, особ-
ливо іспанської, і за три місяці опанував її в усіх тонкощах (серед ковбоїв побутував місцевий 
діалект, але Білл вивчив і літературний варіант). Згодом це стало йому в пригоді.

Донька Марґарет
Білл Портер був ніжним і терплячим батьком. Він залюбки бавив свою маленьку доньку Мар-

ґарет, а коли дівчинка підросла, розважав її веселими оповідками, читав казки, вигадував ці-
каві ігри. Під час батькового ув’язнення Марґарет жила в дідуся й бабусі й, за рішенням рід-
них, не знала про його сумну долю. Портер писав доньці листи, з яких можна було зрозуміти, 
що він поїхав у справах…

Бачитися з дівчинкою письменник не міг, тож принаймні намагався не порушувати її спокою 
і, щоб не викликати зайвих підозр, мав робити подарунки на Різдво й день народження. Звісно, 
грошей у в’язня не було, але заради доньки він мусив їх заробити. Отож арештант Вільям Пор-
тер почав писати оповідання й надсилати їх у редакції різних журналів.

Дружина Етол
Поки Білл перебував у в’язниці, дружина Етол голодувала, не маючи змоги навіть лікувати-

ся. Однак у переддень Різдва вона примудрилася за двадцять п’ять доларів продати мереживну 
накидку і зробити чоловікові подарунок: золотий ланцюжок для годинника. На превеликий 
жаль, саме тоді Портер продав свій годинник, щоб купити квиток на поїзд. Він устиг попроща-
тися з дружиною… Однак за кілька днів Етол померла.

Дік Прайс
Разом з Портером покарання відбував двадцятирічний «ведмежатник» (зломник сейфів) Дік 

Прайс. Він урятував маленьку дочку багатого бізнесмена, що випадково зачинилася в сейфі, за 
дванадцять секунд відчинивши секретний замок. Однак замість обіцяного помилування отри-
мав ув’язнення. Цей випадок Портер поклав в основу сюжету свого першого оповідання про 
зломника Джиммі Валентайна, який урятував племінницю своєї нареченої з вогнетривкої шафи. 
Оповідання, на відміну від історії Діка Прайса, закінчувалося хепі-ендом.

Перш ніж надіслати свій твір до часопису, Портер прочитав його співкамерникам. Дік згаду-
вав: «Тієї хвилини, як Портер почав читати своїм низьким, оксамитовим, голосом, злегка за
їкаючись, запанувала мертва тиша. Ми завмерли, затамувавши подих. Нарешті грабіжник 
Рейдлер голосно зітхнув, і Портер, немов прокинувшись від сну, глянув на нас. Рейдлер посміх
нувся й заходився терти очі покаліченою рукою: “Чорт забирай, Портере, це вперше за моє 
життя. Панове, я тількино побачив, який вигляд має сльоза!”»

Редактор журналу
Навряд чи якась редакція згодилася б публікувати ув’язненого злочинця, тож Портер наді-

слав свої оповідання в Новий Орлеан – сестрі іншого в’язня, а вона вже переслала їх до журналу. 
Під справжнім своїм прізвищем Портер друкуватися не міг – треба було вигадати псевдонім. 
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Працюючи аптекарем, Портер постійно користувався фармацевтичним довідником, який уклав 
француз Осіан Генрі. Колись, у юності, він називався цим ім’ям, знайомлячись із дівчатами, 
а тепер знову пригадав. Пригадалася й ковбойська пісня: «Повернувся коханий о дванадцятій 
годині. – Скажи мені, о, Генрі, який вирок?» Так з’явився письменник О. Генрі. (Інколи, на 
ірландський манер, його пишуть через апостроф – О’Генрі).

З-під пера О. Генрі вийшло двісті сімдесят три оповідання (понад тридцять на рік). Ці твори 
збагатили видавців, однак не самого автора – непрактичного й звиклого до напівбогемного жит-
тя. Він ніколи не торгувався, нічого не з’ясовував, мовчки отримував гонорар, дякував і йшов. 
«Я винен містеру Гілмену Голлу, за його словами, сто сімдесят п’ять доларів. Гадаю, що за
боргував йому не більш як тридцять доларів. Проте він уміє рахувати, а я – ні».

Інформація для третьої групи

Які факти про О. Генрі містяться в поліційному досьє?
У банку Остіна все було «по-домашньому»: будь-хто з директорів міг позичити бажану суму, 

навіть за відсутності касира (хтось уважав за потрібне залишити розписку, а хтось на такі «дріб-
ниці» просто не зважав). Розсудливий Портер зауважень нікому не робив, але вдома розповідав, 
що внаслідок безладних видатків у обліку виходить суцільна плутанина. Він не надто дорожив 
своїм місцем (то була нудна, виснажлива й часом непередбачувана служба заради хліба насущ-
ного), та про справжні масштаби можливих проблем навіть не підозрював…

Коли ревізія виявила в банку значну недостачу – майже п’ять тисяч доларів, – у розтраті 
звинуватили касира Вільяма Портера… 14 лютого 1896 р. його було заарештовано й випущено 
під заставу. У перших числах липня обвинуваченого знову викликали до суду.

До суду касир Портер не збирався. На проміжній станції він пересів на поїзд до Нового Орле-
ана і звідти дістався Гондурасу. Білл не був упевнений у справедливому розгляді справи, тому 
й вирішив виїхати до країни, яку не пов’язувала зі США угода про видачу злочинців (термін 
давності за розтрату був лишень три роки). Дружина Етол схвалила план чоловіка.

Життя в Гондурасі подарувало Портеру чимало вражень для майбутніх творів й особливо для 
роману «Королі і капуста». Однак хвороба коханої дружини змусила його повернутися на бать-
ківщину.

Суд над Вільямом Сідні Портером розпочався в середині лютого 1898 р. в Остіні і тривав три 
дні. 17 лютого Портера було відправлено до місцевої в’язниці для очікування вироку. Суд виніс 
вердикт «винний».

Чи був Портер насправді винний у розтраті? Ні і ще раз – ні! Це довело спеціальне розсліду-
вання, яке здійснено в 1959 р. Більшість фахівців уважають, що, якби Портер прийшов на пер-
ше судове засідання, його б виправдали. Коли ж цього не сталося, судді розмірковували просто: 
утік – значить, винний. Залишалося тільки призначити мінімальну міру покарання – п’ять 
років в’язниці.

Якось Портера розшукала давня знайома, удова збіднілого фермера з Остіна. Вона знала, що 
знаменитого письменника О. Генрі звуть зовсім інакше, і зажадала від нього сто п’ятдесят до-
ларів на місяць за збереження таємниці про в’язничне минуле. Від природи співчутливий пи-
сьменник погодився платити і, незважаючи на обставини, уважав шантажистку хорошою люди-
ною, якій просто не вистачає на життя.

Інформація для четвертої групи

Про що можна довідатися, уважно читаючи старі газети  
та вивчаючи бухгалтерську звітність?

Флоренс Страттон, палка шанувальниця творчості О. Генрі, довідалася, що її кумир майже 
рік працював у Г’юстоні редактором місцевої газети під ім’ям Вільям Портер. Вона вирішила 
перевірити, чи немає в цьому часописі невідомих оповідань письменника, підписаних «О. Ген-
рі» чи «В. Портер».

На початку 20-х років XX ст., за дванадцять років після смерті О. Генрі, Страттон приїхала 
до Г’юстона й уважно вивчила старі підшивки «Г’юстон пост». З’ясувалося, що між жовтнем 
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1895-го та червнем 1896 р. в розділах «Міські розповіді», «Постскриптуми й замальовки», «Ще 
кілька постскриптумів» без підпису або під кумедними псевдонімами було надруковано кілька 
десятків коротких гуморесок у стилі О. Генрі. Уважно вивчивши їх, Флоренс переконалася, що 
це твори О. Генрі, але вирішила шукати конкретних доказів. Енергійна жінка розшукала кіль-
кох колишніх співробітників газети, і всі вони одностайно підтвердили авторство Вільяма Пор-
тера. Однак розслідування на цьому не припинилося: мало що скажуть люди похилого віку 
через майже тридцять років. Флоренс заходилася вивчати бухгалтерські архіви газети. З них 
випливало, що гонорари за гуморески одержував саме Вільям Сідні Портер.

У 1935 р. вчителька з Остіна Мері Геррел, інша прихильниця творчості О. Генрі, задумала 
написати книжку «О. Генрі в Техасі» – доповнення до біографії письменника. Вона теж приїха-
ла до Г’юстона й уважно вивчила газету «Г’юстон пост». Мері вдалося зауважити нюанс, якого 
не помітила Флоренс: у тих номерах газети, де не було «постскриптумів», друкувалися оповіда-
ння за підписом Листоноша. Дівчина знайшла двадцять вісім таких оповідань і була перекона-
на, що вони належать майбутньому О. Генрі.

А втім, здогадку ще треба було довести, адже на той час минуло вже сорок років і свідків 
знайти не вдалося. Однак визнані літературознавці одностайно підтвердили, що це справді тво-
ри О. Генрі. Так само як і Флоренс, дівчина навідалася в бухгалтерський архів, який і через 
сорок років був в ідеальному порядку. Бухгалтерські документи чітко вказували на те, що гро-
ші за оповідання Листоноші одержував Вільям Сідні Портер.
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Дата 

Клас 

Урок 40

Т е м а. Джек Лондон (1876–1916). 
«Жага до життя». 

Сильний людський характер в екстремальній 
ситуації. Особливості сюжету та ідеї оповідання
Мета: ознайомити з короткими відомостями про життя і творчість 

Джека Лондона, про історію написання «північних» оповідань, розкрити 
особливості сюжету та ідеї оповідання;

розвивати навички читання, переказу художнього тексту, роботи з ци-
татами, асоціативне й образне мислення;

розвивати вміння висловлювати свою думку й обґрунтовувати її;
прищеплювати інтерес до читання, сприяти формуванню активної 

життєвої позиції.
Обладнання: підручники, портрет Джека Лондона, дидактичний ма-

теріал.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Наскільки людина перемагає страх, 
настільки вона людина.

Т. Карлейль

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Складання асоціативного куща.
 Складіть асоціативний кущ «Оповідання», дібравши необхідні слова з довідки.

Д о в і д к а

Прозовий твір; «Хамелеон»; великий за обсягом віршований твір; описано події за малий 
проміжок часу; зображення одного епізоду з життя героя; Очумєлов; художня деталь; гумор; 
головні герої – боги, герої; Геркулес; Хрюкін; фантастичні істоти; «Товстий і тонкий»; невелика 
кількість персонажів; іронія; І. Крилов; обов’язковий повчальний висновок наприкінці твору; 
невеликий за обсягом прозовий твір; «Острів скарбів»; А. Чехов; Ч. Діккенс.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Презентація письменника. «Біографічний ланцюжок».

У десять років Джон Ґріффіт Чейні (справжнє ім’я письменника) працював на консервній 
фабриці, робочий день на якій тривав вісімнадцять-двадцять годин.

У п’ятнадцять років Джон позичив у няні триста доларів і купив шлюп, на якому заробляв 
ремеслом «устричного пірата». Завдяки сміливості й неабиякій фізичній силі хлопець став «ко-
ролем піратів».

Згодом Джон несподівано перейшов на бік закону – вступив до рибальського патруля.
У 1893 р. майбутній письменник найнявся на шхуну, що відпливала в Берингове море на 

лови морських котиків.
Навесні 1894 р. Джон Ґріффіт Чейні приєднався до «армії Шеллі» (натовпу безробітних, що 

прямував з Каліфорнії до Вашинґтона «вимагати після п’яти тижнів підготовки правди») і став 
«професійним волоцюгою».

У 1896 р. Джон вступив до школи й незабаром склав іспити до Каліфорнійського університету.
Джон узяв за правило писати тисячу слів на день (приблизно п’ять машинописних аркушів), 

якого дотримувався все життя.
Скрута примусила майбутнього письменника покинути навчання й вирушити до Клондайку по зо-

лото. На Алясці він прожив рік і замість золота привіз звідти цингу та блокноти із враженнями.

Урок 40
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У роки російсько-японської війни Джек Лондон був військовим кореспондентом. Уряд Японії 
не пускав журналістів на фронт, тож письменник вирішив шукати вихід самотужки. Шість днів 
і ночей він плив на джонці (легке вітрильне судно), потерпаючи від шторму і крижаного вітру. 
Коли письменник дістався до місця воєнних дій, у нього були відморожені вуха й пальці ніг.

Уже на фронті Джека Лондона заарештувала японська контррозвідка. Звільнений за протес-
том президента Рузвельта, він привіз до Америки перші фотографії з російсько-японської війни.

У 1906 р. Джек Лондон розпочав будівництво яхти «Снарк», на якій планував вирушити 
в навколосвітню подорож тривалістю сім років. У 1907 р. після численних затримок він таки 
відплив із Сан-Франциско в супроводі дружини й невеликого екіпажу, обмеживши свій марш-
рут півднем Тихого океану.

За шістнадцять років літературної діяльності Джек Лондон написав п’ятдесят книжок.
2. Робота з підручником.
 1. Прочитайте розділ «Настільки людина мала й наскільки ж вона велика!» (підручник,  

с. 133–135).
2. Складіть асоціативний кущ «Яким я уявляю Джека Лондона».

Приклад асоціативного куща

Фантазія, уява Залізна воля

Письменницький талант

Щирість

Жага до пригод

Життєрадісність

Упевненість у собі

Спокійна сила

Твердий і ясний розум

Утвердження життя

ДЖЕК ЛОНДОН

3. Сторінка ерудита. Інформаційна довідка «Золота лихоманка».
Золотою лихоманкою називають неорганізований масовий видобуток золота на нових родо-

вищах, що характеризується стихійним напливом золотошукачів.
У 1896 р. в басейні річки Клондайк було знайдено золото. Тільки-но ця новина поширилася 

країною та за її межами, туди вирушило близько трьохсот тисяч осіб. Так на півночі Америки 
почалася золота лихоманка. Загалом золота було знайдено на суму в декілька мільярдів ниніш-
ніх доларів, що призвело до стрімкого збагачення поодиноких шукачів. Тимчасом як більшість 
прибулих повернулася додому з порожніми руками.
4. Словникова робота.

Любов – зокрема: внутрішній, духовний потяг до чогось.
Жага – надзвичайно сильне бажання, пристрасне прагнення.

5. Хвилина лінгвістичного аналізу.
 1. Розкрийте зміст заголовка та епіграфа оповідання Джека Лондона.

2. В українському перекладі є два варіанти назви оповідання Джека Лондона: «Жага до жит-
тя» і «Любов до життя». Який з варіантів видається вам найбільш вдалим? Чому?

6. Коментоване читання оповідання «Жага до життя».
7. Евристична бесіда за змістом прочитаного оповідання.
 1. Як ви гадаєте, чому головний герой оповідання «Жага до життя» не має імені?

2. Чому можна стверджувати, що персонажі оповідання золотошукачі й повертаються з про-
мислу додому?
3. У чому полягала небезпечність становища золотошукача, який ушкодив ногу?
4. Як ви оцінюєте вчинок Біла? Чому, на вашу думку, Біл не озирнувся на оклик товариша?
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5. Як головний герой оповідання намагався вгамувати голод? Перекажіть епізоди, у яких 
ідеться про його спроби впіймати рибу. Які риси характеру золотошукача розкрито в цих 
епізодах?
6. Що допомогло героєві уникнути загибелі під час зустрічі з ведмедем?
7. Які риси характеру золотошукача виявилися у двобої з вовком? Яка думка не давала ге-
роєві змиритися з можливістю поразки?
8. Як змінювалося ставлення героя до золота?
9. Що золотошукач відчув, побачивши кістки свого супутника?
10. Яким побачили золотошукача матроси? Чи відповідає фізичний стан героя його душевно-
му стану?
11. Що непокоїло золотошукача на кораблі? Чому він підозріло ставився до своїх рятівників?
12. Ви значте ідею оповідання «Жага до життя». Що допомогло головному героєві вижити?
13. Які проблеми порушено у творі Джека Лондона?
14. Які епізоди оповідання схвилювали вас найбільше? Чому?

8. Робота над сюжетом оповідання «Жага до життя».
 Ви значте елементи сюжету прочитаного оповідання Джека Лондона.

Сюжет оповідання «Жага до життя»

Елементи сюжету Описані події

Експозиція Опис Півночі та золотошукачів

Зав’язка Біл кидає свого хворого товариша

Розвиток дії Герой бореться за життя з холодом, голодом, утомою

Кульмінація Сутичка з хижаком

Розв’язка Порятунок героя

V. Підсумки.
• Філологічний коментар.
 Прокоментуйте висловлювання Джека Лондона. Які з них можна співвіднести з фактами 

життя письменника і змістом його оповідання «Жага до життя»?
1. «З особливою люттю і жорстокістю північна глушина ламає завзятість людини, тому що 

людина – найбунтівливіша істота у світі, тому що людина завжди повстає проти її волі, згідно 
з якою будь-який рух зрештою мусить припинитися».

2. «Життя сягає своїх вершин у ті хвилини, коли всі його сили кинуто на здійснення постав-
лених перед ним цілей».

3. «Честь, як математика, має свої логічні, з’ясовні закони».
4. «Не можна уподібнюватися бездумному флюгеру, що повертається за найменшого ві-

терцю».
5. «Краще нехай я буду попелом і пилом! Нехай краще вичерпається моє полум’я в сліпучо-

му спалаху, ніж цвіль задушить його!»
6. «Факт, для того щоб бути правдивим, повинен копіювати Вимисел».
7. «Речі бувають живі й неживі. Живих речей треба стерегтися. Ті, що неживі, завжди за-

лишаються на місці, а живі рухаються, і ніколи не можна знати наперед, що вони можуть зро-
бити».

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 133–144.
 2. Опрацюйте запитання й завдання рубрики «Літературний практикум» (№ 1, 3, 5, підруч

ник, с. 138).
3. З тексту оповідання «Жага до життя» випишіть цитати для характеристики головного 
героя.
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Дата 

Клас 

Урок 41

Т е м а. Джек Лондон «Жага до життя». Сильний 
людський характер в екстремальній ситуації. 

Важкі випробування головного героя
Мета: розкрити особливості ідеї оповідання «Жага до життя», зна-

чення анонімності головного героя, роль описів природи у творі;
розвивати навички читання, переказу художнього тексту, роботи з ци-

татами; розвивати асо ціативне й образне мислення;
прищеплювати інтерес до читання, творів живопису; сприяти формуван-

ню активної життєвої позиції, стійкості до життєвих випробувань.
Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Життя дивна річ. Багато я про нього думав і 
довго мізкував, але щодень воно здається мені все 
незбагненнішим. Навіщо за нього чіплятися?

Джек Лондон

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у

І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературний диктант.
 1. У які часи розгортаються події оповідання? (Роки золотої лихоманки в Клондайку).

2. У яку пору року відбуваються події оповідання? (Бабине літо – осінь).
3. Який колір переважає в описах природи? (Сірий).
4. Скільки сірників було в головного героя? (Шістдесят сім).
5. Скільки золота ніс із собою головний герой? (П’ятнадцять фунтів, або шість кілогра
мів).
6. Що було в схованці, до якої ішли герої? (Набої, гачки, ліска, невеличка рибальська сітка, 
борошно, шматок бекону і трохи бобів).
7. Що сталося з Білом? (Загинув, його з’їли вовки).
8. Що намагався зберегти Біл до самої смерті? (Золото).
9. Як головний герой довідався, що знайдені кістки належать Білові? (Побачив шкіряну тор
бинку товариша).
10. Хто невідступно переслідував знесиленого героя? (Вовк).
11. Хто врятував героєві життя, побачивши його на березі? (Учені з китобійного судна «Бедфорд»).
12. Де герой ховав випрошені в матросів сухарі? (У койці, у матраці).

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Переказ ключових епізодів оповідання за опорною схемою.

Повертаючись із промислу, головний герой 
оповідання Джека Лондона

«Жага до життя» зіткнувся з…

зрадою
товариша голодом фізичним

болем
кліматичними

умовами
дикими

тваринами невідомістю

Урок 41
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2. Творча робота.
 З оповідання «Жага до життя» випишіть цитати, що характеризують зміни фізичного та пси-

хологічного стану головного героя протягом твору.

Зміни фізичного і психологічного стану героя протягом твору

Фізичний стан героя Психологічний стан героя

Він ішов не зупиняючись. З несамовитим відчаєм, незва-
жаючи на біль, здерся він на горб.

Товариш дивився йому вслід, і, хоч його обличчя ніяк не 
пожвавилося, очі засвітилися тугою пораненого оленя.

Нога набрякла, і він кульгав дужче, але цей біль був за 
дурницю проти болю в шлунку. Голод гриз йому нутрощі.

Страшна втома змагала його, кортіло лягти й заснути, 
але бажання дістатися до Країни Патичків, а надто ще 
голод гнали його вперед.

Укривала були вологі, аж липли. Кісточку боляче смика-
ло. Але його діймав лише голод…

Спершу він плакав тихенько, далі вголос… опісля він 
плакав без сліз, конвульсивно схлипуючи.

Цієї ночі в нього не було ні багаття, ні окропу, він заповз 
під свої укривала й заснув неспокійним голодним сном.

Йому наказував розум. Чоловік усвідомлював, що треба 
їсти для того, щоб вижити.

Хоч біль од голоду і притупився, він відчув, що дуже 
охляв. А тут ще його почало діймати серце.

Його почали мучити галюцинації. Він чомусь був певний, 
що в рушниці ще є один патрон – просто він його не по-
мітив.

Ішов він як удень, так і вночі. Відпочивав там, де падав, 
і насилу плентався вперед…

Нерви його притупіли, заніміли, уява сповнилася мото-
рошними видивами й солодкими мріями.

Він уже був неспроможний проповзти за день і милі. Він 
то ліз навкарачки, то непритомнів.

Він уже нічого не відчував і не хвилювався. Він став не-
сприйнятливий до болю. Шлунок і нерви заснули.

То була і справді жива істота, у якій важко було впізнати 
людину. Вона була сліпа, безтямна і звивалася на піску, 
немов велетенський хробак.

Вона звивалася марно, майже не посуваючись уперед, 
але була вперта…

3. Цитатна реконструкція.
 За поданими цитатами розкажіть, як змінювалося ставлення головного героя оповідання 

Джека Лондона до золота.
1. «Він розділив золото надвоє: одну половину, зав’язавши її в шмат укривала, заховав біля 

примітного кам’яного виступу, а другу згріб назад у торбинку».
2. «За мить зупинився, поглянув на торбинку, швидко схопив її і кинув на пустелю визивний 

погляд, ніби вона хотіла відняти його здобуток».
3. «Що ж, нехай Біл покинув його, але він не візьме золота, не смоктатиме Білових кісток».
4. «Він спромігся підняти торбинку, хоч її вага була майже надсильна для його слабких рук. 

Біл ніс її до останку».
5. «Пакуючи клумак, він довго дивився на торбинку з лосячої шкіри, але врешті прихопив 

її з собою».
6. «Він знову розділив золото, цього разу висипав половину просто на землю. Трохи згодом 

він викинув і решту».

V. Підсумки.
1. Сторінка ерудита.

Відомо понад сто екранізацій творів Джека Лондона. До речі, у першій екранізації роману 
«Морський Вовк» сам автор виконав епізодичну роль моряка.

2. Творче завдання.
 Складіть сценарій екранізації оповідання «Жага до життя».

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаних уривків (підручник, с. 144).
 2. Спробуйте сформулювати десять причин, з яких обов’язково потрібно прочитати оповіда-

ння Джека Лондона «Жага до життя».
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Дата 

Клас 

Урок 42
Т е м а. Джек Лондон «Жага до життя». 

Довкілля у зв’язку з головним героєм твору. 
Людина і тварина в екстремальних станах

Мета: розкрити роль описів природи у творі, показати спільне та від-
мінне між людиною та твариною в стані цілковитого виснаження;

розвивати навички роботи з цитатами; розвивати асоціативне й об-
разне мислення;

прищеплювати інтерес до читання, творів живопису, сприяти форму-
ванню активної життєвої позиції, стійкості до життєвих випробувань.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал, репродукції малюн-
ків Р. Кента.

Тип уроку: комбінований.
Ніхто не знає, які його сили, поки їх не використовує.

Й. В. Ґете

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
III. Актуалізація опорних знань.

• Назвіть основні етапи «битви за життя», що випала на долю головного героя.
Травма ноги, зрада товариша, боротьба з голодом, боротьба з холодом, зустріч з ведмедем, 

випробування совісті (не взяв золота Біла), змагання з вовком, рух вперед після повного висна-
ження, страх голоду після врятування, повернення до нормального життя.

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Стилістичний практикум «Пейзаж в оповіданні “Жага до життя”».
 1. У тексті оповідання знайдіть описи природи.

2. Який колір переважає в пейзажах оповідання? Чому? (Сірий: «сіре море на моху», «сірі 
скелі», «на небі ні сонця, ні навіть проблиску сонця»… Сірий колір найбільше відповідає на
строєві героя).
3. Яку роль відіграє пейзаж в оповіданні? (Роль емоційного тла художньої оповіді, увиразнює 
настрій головного героя, допомагає краще зрозуміти його внутрішній стан, почуття).
4. Як зміни в природі пов’язані зі змінами стану героя на різних етапах його шляху? Наведіть від-
повідні цитати. («А на небі ні сонця, ні навіть проблиску сонця». «Сонця не було. Земля й небо 
стали ще сіріші, аж темні. Віяв холодний вітер, і перший сніг побілив вершки горбів». «Сонце пес
тило його ніжними променями й напоювало теплом змучене тіло. Гарний день, подумав він»).

2. Мистецькі паралелі.
Природу Північної Америки яскраво відображено на малюнках і картинах американського 

художника, скульптора, письменника Рокуелла Кента (1882–1971). Як і Джек Лондон, він по-
бував на Алясці, щоправда до відкриття родовищ золота.
 1. Розгляньте репродукції робіт Р. Кента. Які з пейзажів оповідання «Жага до життя» суго-

лосні настроям малюнків?
2. Порівняйте кольори, які використали письменник і художник для створення пейзажу су-
ворої північної природи.

3. Робота над текстом оповідання «Жага до життя».

Коли людина уподібнюється тварині

Епізоди для аналізу Ключові цитати

Полювання за куріпками Почав скрадатися до птахів плазом, як кіт до горобця. Він плазував по м’якому мохові, 
одяг його змок, тіло дубло з холоду, але він не помічав нічого…

Урок 42
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Епізоди для аналізу Ключові цитати

Зустріч з лисицею Крик був страшний; переляканий лис дременув навтіки.

Зустріч з ведмедем Осмілілий зі страху, він теж загарчав, дико, люто, укладаючи в це гарчання весь свій 
страх, як невіддільний від життя, переплетений з найглибшими його коріннями.

Герой знаходить оле нячі 
кістки

Він стиснув щелепи скільки сили, щоб розгризти кістку. Іноді ламалася кістка, а іноді 
його зуб.

Перемога над вовком Вовкове терпіння було незмірне, одначе таке саме незмірне було терпіння й людини… 
Тоді він притиснувся обличчям до вовчої горлянки, намагаючись її прокусити… І чоло-
вік відчув, як у горло потік теплий струмочок.

4. Робота за схемою.
 Поміркуйте, що відрізняє людину від тварини в екстремальних станах.

Людина і тварина в екстремальних станах

Людина

Віра
Розрахунок
Терплячість
Сила духу

Утома
Біль

Голод
Інстинкт

Стан Тварина

V. Підсумки.
• Вправа «Мікрофон».
 Продовжіть речення:

Сьогодні я дізнався (дізналася)…
Я зрозумів (зрозуміла), що…
Було цікаво…
Мене здивувало…
Урок дав мені для життя…
Мені захотілося…

VІ. Домашнє завдання.
1. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 2–3, підручник, с. 144–145).
2. Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 6 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна 
літе ратура. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).



174



175

Дата 

Клас 

Урок 43
Т е м а. Урок розвитку зв’язного мовлення. 

Твір-роздум «Чи має значення золото в боротьбі за 
виживання?» за оповіданням Джека Лондона 

«Жага до життя»
Мета: формувати вміння написання твору-роздуму за літературним 

твором; формувати навички роботи з текстом-роздумом;
розвивати логічне мислення, творчі здібності; лаконічність, точність, 

образність мовлення;
виховувати потребу в читанні художньої літератури, любов до рідної 

мови, прищеплювати гуманістичні ідеали; виховувати почуття милосер-
дя, доброти, поваги до людини.

Обладнання: підручники, тлумачні, орфографічні словники.
Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Своєю волею він уже не боровся. Це просто 
життя в ньому не хотіло вмерти і гнало його 
вперед. 

Джек Лондон

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Обговорення теми твору. Складання плану.

Приклад плану

І. В с т у п. Що знайшов Джек Лондон у Клондайку.
ІІ. О с н о в н а  ч а с т и н а. Справжня ціна золота.
1. Ризик золотошукачів заради збагачення.
2. Проблема вибору між золотом і товаришем, золотом і життям.
3.  Безсилля золота перед болем, самотністю, голодом, холодом, хижаками 

та виснаженням.
4. Доля Біла: загинути під тягарем здобутого.
5. Доля головного героя: викинути зайве, щоб вижити.
ІІІ. В и с н о в к и. Цінність життя в самому житті.

2. Збір фактичного матеріалу для написання твору. Робота з текстом.
 Перегляньте ключові епізоди оповідання «Жага до життя», визначте, що з прочитаного ви-

користаєте під час написання твору як докази.
1. Біл залишає травмованого товариша напризволяще.
2. Низка невдалих спроб угамувати голод і вижити в суворій пустці.
3. Поступове викидання заважкого золота з торбинки.
4. Зустріч героя з ведмедем.
5. Головний персонаж знаходить кістки Біла та вирішує не забирати чужого золота.
6. Протистояння з хворим вовком.
7. Уперте продовження важкого шляху.
8. Порятунок, поведінка на китобійному судні й поступове повернення до нормального життя.

3. Робота над структурою твору.
 Ви значте, яким пунктам плану відповідають обрані епізоди. 
4. Добір цитат.
 Прочитайте цитати з оповідання «Жага до життя». Якими з них ви скористаєтеся під час 

написання твору?

Урок 43
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1. Це був благальний крик дужої людини, що потрапила в біду, але Біл не обернувся. 2. Ані 
деревця, ані кущика, ані травинки — нічого, крім безкрайньої страшної пустки. 3. Два дні в 
нього не було й ріски в роті, і вже хтозна-відколи він не наїдався досхочу. 4. Він не знав, де 
північ, і забув, якою дорогою прийшов сюди минулого вечора. Але він не заблукав. Він був 
певний цього. 5. Спершу він плакав тихенько, далі вголос, і його ридання розлягалися над 
байдужою пустелею довкола. 6. Він знову поділив золото, цього разу висипав половину про-
сто на землю. Трохи згодом він викинув і решту, залишивши при собі укривало, бляшане 
відерце й рушницю. 7. Він теж загарчав, дико, люто, вкладаючи в це гарчання весь свій 
страх, як невіддільний від життя, переплетений з найглибшими його коріннями. 8. Навколо 
буяло життя, але життя повне сил і здоров’я, і він розумів: хворий вовк іде слідом за хворою 
людиною, мавши надію, що та вмре раніше. 9. Що ж, нехай Біл покинув його, але він не ві-
зьме золота, не смоктатиме Білових кісток. 10. То була й справді жива істота, в якій важко 
було впізнати людину. (…) Вона звивалася марно, майже не посуваючись уперед, але була 
вперта (…). 11. Чоловік був при своєму розумі. Просто він уживав запобіжних заходів на ви-
падок голоднечі, та й годі.

5. Словникова робота.
Доберіть слова та словосполучення, які характеризують образи персонажів оповідання в бо-

ротьбі за виживання.
Біл: боягузливий, байдужий, легкодухий, слабкий, зрадник, егоїст, жадібний, «звіряча» сут-

ність, любов до золота, слабкість духу.
Головний герой: сміливий, хоробрий, мужній, вольовий, розважливий, стійкий, терплячий, 

наполегливий, зміг домогтися поставленої мети, не відступав перед труднощами, людська сут-
ність, сила духу, жага до життя.

V. Підсумки.
1. Усне обговорення можливих варіантів твору.
2. Ознайомлення з критеріями оцінювання творів.
3. Написання твору.

VІ. Домашнє завдання.
 Завершіть роботу над твором.
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Дата 

Клас 

Урок 44

Т е м а. Володимир Галактіонович Короленко 
(1853–1921). «Сліпий музикант». Актуальність 

проблематики твору в контексті сучасної культури: 
пошук свого місця в сучасному світі

Мета: ознайомити з відомостями про життя і творчість В. Короленка, 
з історією написання повісті «Сліпий музикант»;

розвивати асоціативне й образне мислення, уміння висловлювати 
власну думку й обґрунтовувати її; розвивати навички читання й переказу 
художнього тексту, роботи з цитатами, уміння аналізувати твори живо-
пису; розвивати навички роботи в групі (парі);

прищеплювати інтерес до читання, сприяти формуванню активної 
життєвої позиції, стійкості в життєвих випробуваннях.

Обладнання: підручники, репродукції портретів В. Короленка роботи 
І. Пархоменка, М. Ярошенка, І. Рєпіна, репродукції картин «Приїзд інсти-
тутки до сліпого батька», «Сліпий музикант» В. Перова, «Сніданок сліпо-
го» П. Пікассо, «Сліпа дівчина» Дж. Еверетта Мілле, «Елегія (сліпий му-
зикант)» М. Нестерова, етюду О. Кіпренського «Сліпий музикант».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Письменник має бути передусім людиною.

В. Короленко

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературно-мистецька розминка.
 1. Розгляньте репродукції картин «Приїзд інститутки до сліпого батька», «Сліпий музикант» 

В. Перова, «Сніданок сліпого» П. Пікассо, «Сліпа дівчина» Дж. Еверетта Мілле, етюду О. Кі-
пренського «Сліпий музикант».
2. Опрацюйте запитання й завдання рубрики «Літературна розминка» (підручник, с. 145–
146).
3. Кого з відомих людей, які здобули визнання, незважаючи на те, що були незрячими, ви 
можете назвати? (давньогрецький поет Гомер, англійський письменник Джон Мільтон, укра
їнський кобзар Остап Вересай, російський математик Микола Лобачев ський, аргентин
ський письменник Хорхе Луїс Борхес, італійський оперний співак Андреа Бочеллі, американ
ський музикант Стіві Вандер, російська співачка Діана Гурцкая).

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя. Презентація письменника.

Володимир Галактіонович Короленко – письменник, журналіст, публіцист – заслужив ви-
знання своєю правозахисною діяльністю, яку провадив і за царського режиму, і в період Грома-
дянської війни та радянської влади. Дитинство та юність письменника минули в Україні, але 
він уважав себе сином трьох народів: українського, польського й російського, мовою якого тво-
рив. Мати й бабуся Короленка були полячками, а батько походив з роду миргородського козаць-
кого полковника Івана Короля.

З юності Короленко брав активну участь у громадському й політичному житті, за що запла-
тив майже шістьма роками поневірянь у тюрмах і на засланні. У 1885 р. Володимир Галактіо-
нович оселився в Нижньому Новгороді, де написав свої найзнаменитіші твори: «У поганому 
товаристві», «Сліпий музикант», «Ліс шумить», «Без язика» та інші.

За спогадами сучасників, Короленко був бездоганно чесною людиною із загостреним почут-
тям справедливості. Він невтомно боровся проти дискримінації за національною ознакою, 

Урок 44
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страти, військової повинності. Чимало сил і матеріальних засобів письменник віддав справі до-
помоги голодним. Російський письменник Іван Бунін назвав Короленка «живою совістю росій-
ського народу».

Світло своєї душі Короленко щедро дарував людям. «Все ж таки… все ж таки попереду – 
вогні!» – говорив письменник, адже був переконаний у тому, що «Людина створена для щастя, 
як птах для польоту».
2. Робота з підручником.
 1. Опрацюйте матеріали розділу «Як перемогти лиху долю» (підручник, с. 145–148).

2. Спираючись на отриману інформацію, складіть асоціативний кущ «Життєві орієнтири 
В. Короленка».

Приклад асоціативного куща

Життєві 
орієнтири

В. Короленка

Родинні
цінності як духовний орієнтир

Людяність і доброта
в літературній творчості

Доброчинна, суспільна
діяльність

Активна
участь у політичному житті

Принциповість
правозахисної діяльності

Соціально спрямована
журналістська діяльність

3. Робота з портретами письменника.
Короленко не любив фотографуватися й позувати художникам, посилаючись на брак часу. 

Однак нині відомі три його портрети, виконані Іваном Пархоменком, Миколою Ярошенком, 
Іллею Рєпіним. (На жаль, оригінал роботи Ярошенка, що зберігався в музеї письменника, зни-
щили нацисти в 1943 р. під час окупації Полтави). Кожен художник побачив Володимира Га-
лактіоновича по-своєму. Однак на думку тих, хто особисто знав Короленка, найбільш правдиво 
передати характер письменника вдалося Рєпіну. Його портрет відображає «шалену увагу». 
І увиразнює це поза митця, який сидить нахилившись уперед: він не просто слухає, він ніби 
ковтає слова співрозмовника, зливаючись із ним душею.
 А яким побачили Короленка ви? Який з портретів, на вашу думку, найпереконливіше від-

ображає духовний світ письменника? Чому ви так уважаєте?
4. Слово вчителя. Інформаційна довідка «Історія написання повісті “Сліпий музикант”».

У 1885 р. Короленко повернувся із заслання й оселився в Нижньому Новгороді. Там колишній 
чоботар (так зазначалося в поліційних документах) почав займатися журналістикою. Невдовзі 
його праця оцінюється за максимальною ставкою: «по чотири копійки за рядок». А після того, 
як у лютому 1886 р. столичні «Русские ведомости» на першій шпальті (!) друкують початок ще 
не завершеної повісті «Сліпий музикант», до Короленка приходить справжнє визнання.

Письменник визначив жанр свого твору як етюд. Він писав: «У цьому етюді я мав на меті 
простежити душевну драму сліпого». Короленко присвятив повість «Сліпий музикант» дослі-
дженню людської душі, показав, як головний герой Петро Попельський шукає сенс життя, тож 
можна назвати її і етюдом, тобто «вивченням».

Над цим твором письменник працював довго, кілька разів уносив зміни в початковий варі-
ант. Він мусив знайти слова, які б найдостовірніше передавали емоції й переживання героїв, 
щоб читач якомога яскравіше зміг уявити й відчути зображене.
5. Літературознавчий словник.

Етюд (франц. вивчення) – невеликий за обсягом літературний твір настроєвого характеру, 
який передає відчуття і враження від побаченого. Етюду властива свідома незавершеність, що 
спонукає читача до роздумів.
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6. Коментоване читання першого розділу повісті «Сліпий музикант».
7. Евристична бесіда за змістом прочитаного розділу повісті.
 1. Яка трагедія спіткала родину Попельських?

2. Чому Короленко так детально зображує сльози матері, її душевний стан, коли вона зрозу-
міла, що син народився незрячим?
3. Якою була родина Попельських?
4. Які епізоди свідчать про велику любов матері до сина?
5. Хто відіграв основну роль у формуванні характеру Петруся?
6. Чим Максим Яценко вирізнявся з-поміж оточення?
7. Чому мати вважала, що Петрусь ніколи не буде щасливим?
8. Про що розмірковував дядько Максим, спостерігаючи, як розвивається Петрусь?
9. Який метод виховання небожа обрав Максим Яценко? Чи вважаєте ви правильним його 
вибір?

 y Висновки.
Народження незрячої дитини – це горе, біль матері й усієї родини. Згодом це стає трагедією 

самої людини, позбавленої зору: як складеться її життя в жорстокому, байдужому навіть до здо-
рових людей світі?.. Однак багато залежить від тих, хто буде поряд зі сліпим, від їхнього вмін-
ня співчувати й допомагати.

Величезну роль у формуванні характеру Петруся відіграє Максим Яценко. Дядько щиро пе-
реймається долею хлопчика, адже й сам має інвалідність. Найбільше Максима тривожить те, 
що племінник буде позбавлений волі, а отже, нічого не досягне в житті. «Цей малий буде ще 
набагато нещаснішим за мене. Краще б йому не народжуватися…» – з гіркотою думає Максим. 
Петрусь ніколи не побачить своїх рідних, навколишній світ, усе його життя мине в суцільній 
темряві…

Однак згодом Максим розуміє: відсутність зору – не вирок, хлопчик повинен знайти свою 
справу, навчитися міцно стояти на ногах, гідно долати життєвий шлях. На перший погляд зда-
ється, ніби Максим виявляє жорстокість, але це не так. Він переконаний, що людей з фізични-
ми вадами не варто жаліти, вони повинні навчитися самотужки протистояти труднощам, по-
трібно лише допомогти їм знайти своє місце в житті. Отже, Максим хоче бачити племінника 
щасливою, повноцінною людиною і знає, як йому допомогти.

V. Підсумки.
• Робота в парах.
 Як ви розумієте наведені висловлювання В. Короленка?

1. «Людина створена для щастя, як птах для польоту».
2. «Людина створена для щастя, однак щастя не завжди створене для неї».
3. «Вірш – це та сама музика, тільки з’єднана зі словом, і для нього потрібен теж природний 
слух, чуття гармонії і ритму».
4. «Життя здається мені виявом загального великого закону, основні ознаки якого – добро 
і щастя».
5. «Робота критичної думки – визначення й точні висновки».

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 145–148.
 2. Опрацюйте запитання й завдання рубрики «Перевірте себе» (підручник, с. 148–149).

3. Прочитайте другий і третій розділи повісті «Сліпий музикант» (завдання на випередження).
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Дата 

Клас 

Урок 45

Т е м а. В. Короленко «Сліпий музикант». 
Петро Попельський: шляхи пізнання світу. 

Образ Максима Яценка

Мета: схарактеризувати Максима Яценка, пояснити мотиви його за-
цікавленості долею Петра; розкрити динаміку зростання та виховання 
головного героя;

розвивати асоціативне й образне мислення; уміння висловлювати 
власну думку й обґрунтовувати її; розвивати навички коментованого чи-
тання, переказу тексту, роботи з цитатами;

сприяти формуванню активної життєвої позиції; формувати гуманіс-
тичні ідеали; прищеплювати інтерес до літера тури, театру.

Обладнання:  підручники, аудіоза пис фрагмента опери П. Чайков-
ського «Іоланта» (уривок з арії Іоланти «Чому це раніше не знала…»). 

Тип уроку: комбінований.

Те, що не бачать очі людини, 
здатний побачити її розум.

Арістотель

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Дидактична гра «Асоціативна хвиля».
 Створіть «асоціативну хвилю» на тему «В. Короленко – “совість Росії”».

громадська активність

відданість засадам справедливості

висока моральність

людяність

відповідальність за долю інших

принциповість

чесність

служіння народу

В. Короленко –
«совість Росії»

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Цитатна реконструкція.
 Доберіть цитати, що характеризують вдачу Максима Яценка.

Урок 45
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Характеристика образу Максима Яценка

Цитати Риси характеру

Дядько Максим був відомий як найнебезпечніший забіяка не тільки в околицях його 
маєтку, а навіть у Києві.

Юнацька нестриманість 
та запальність

Ніхто не знав, як слід з ним поводитися й чим йому догодити. Непередбачуваність

Мужикам дарував свавільство і грубощі. Демократичність

Виїхав до Італії: там він приєднався до такого самого забіяки і єретика – Гарібальді. Революційність

Згадувалося… його ім’я серед одчайдушних гарібальдійських сподвижників. Відчайдушність

Австрійські шаблі не зуміли вигнати з Максима його впертої душі, і вона зосталася, 
хоч і в дуже попсованому тілі.

Упертість

Став серйознішим, угамувався, і тільки час від часу його гострий язик орудував так 
само влучно, як колись шабля.

Гострий на слово

Більшу частину часу просиджував у своїй бібліотеці, читаючи якісь книжки, про які 
ніхто нічого не знав, крім припущення, що книжки зовсім безбожні.

Любов до читання

У порубаному тілі б’ється гаряче й добре серце… Доброта

У великій квадратній голові, укритій щетиною густого волосся, працює невгамовна думка. Розум, мудрість

Скалічений боєць думав про те, що життя – боротьба і що в ньому немає місця для 
інвалідів.

Нескореність

Химерна подібність долі хлопчика до його власної зацікавила дядька Максима. Небайдужість до чужої долі

2. Коментоване читання другого та третього розділів повісті «Сліпий музикант».
3. Евристична бесіда за змістом прочитаних розділів повісті.
 1. Яке завдання поставив Максим Яценко перед рідними Петруся, щоб якнайкраще підготу-

вати племінника до життя? Чи правий був суворий Яценко?
2. Як пізнавав світ незрячий хлопчик?
3. Як відсутність зору позначилася на характері й темпераменті Петруся?
4. Чому сторонні люди не відразу помічали ваду хлопчика?
5. Як музика ввійшла в життя Петруся?
6. Чому селянська дудка подобалася хлопчику більше за рояль?
7. Як матері вдалося повернути прихильність Петруся до класичної музики?
8. Які пісні любив слухати Петрусь? Що уявляв хлопчик, слухаючи пісню у виконанні Йохима?
9. Як у Петра відкрився талант музиканта?
10. Чого навчився Петрусь завдяки режиму дядька?
11. Як фізичні вправи вплинули на розвиток Петра?
12. Як відбулося знайомство Петра з Евеліною? Чому дівчинка злякалася поведінки Петра?
13. Що усвідомив Петро, познайомившись з Евеліною? Чому діти почали плакати?
14. Чим важлива для Петруся дружба з Евеліною?

 y Висновки.
Петрусеві важко було пізнавати життя. Однак хлопчик здобув чимало маленьких перемог 

над своєю вадою. Тим часом стихійний, неусвідомлений період пізнання навколишнього світу 
й самого себе завершується: Петрусь зустрічає Евеліну. Саме в розмові з дівчинкою Петрусь 
уперше вимовляє: «Я сліпий». Відтоді почуття гіркоти, образи на суворість долі не покидає 
героя. «Уперше довелося йому зазнати приниження каліки; уперше довідався він, що його фі
зична вада може викликати не самий жаль, а й ляк».

І все ж таки людина повинна боротися за право бути Людиною, незважаючи на обставини.
4. Мистецькі паралелі. Інформаційна довідка «Сюжет опери П. Чайковського “Іоланта”».

«Іоланта» – остання опера П. Чайковського – це ніжна, пронизлива й поетична легенда про 
сліпу принцесу, яка прозріла завдяки любові. Юна Іоланта, від народження позбавлена зору, не 
підозрює про свою ваду: придворні на чолі з її батьком, королем Рене, створюють ілюзію темря-
ви як природної норми і приховують, що є світло й барвистий світ. Цю таємницю дівчині від-
криває лицар Водемон, який випадково потрапив в королівський сад і закохався в неї. Палке 
бажання врятувати й побачити коханого змушує Іоланту прозріти.
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 1. Прослухайте фрагмент опери П. Чайковського «Іоланта» (уривок з арії Іоланти «Чому це 
раніше не знала…»).
2. Які почуття викликала у вас музика П. Чайковського? Як композитор передав душевний 
біль дівчини, яка ще не знає, але вже починає здогадуватися, що є світло й пітьма?
3. Чи можна стверджувати, що музика, яку ви прослухали, суголосна переживанням Петра 
Попельського під час зустрічі з Евеліною? Поясніть свою думку.

5. Стилістичний практикум.
У повісті «Сліпий музикант» є такі рядки: «Тонка й багата нервова організація хлопчика 

брала своє і сприйнятливістю до відчувань дотику та слуху, ніби намагалася надолужити пев-
ною мірою повноту своїх сприймань. Усіх дивувала разюча тонкість його дотику. Часом здава-
лося навіть, що він не позбавлений відчуття барв; коли йому до рук потрапляли яскраво пофар-
бовані клапті, він довше зупиняв на них свої тонкі пальці, і по обличчю його проходив вираз 
здивованої уваги. Однак з часом почало виявлятися дедалі більше, що розвиток сприйнятливос-
ті відбувається головним чином у бік слуху».
 Головний герой повісті сприймає світ через звуки, запахи, дотик, тож розповідаючи про ньо-

го, письменник створює художні образи здебільшого на основі слухових, дотикових, нюхових 
відчуттів. Знайдіть приклади таких образів. До яких образів автор вдається частіше? Чому?

Образи, створені на основі  
слухових відчуттів

Образи, створені
на основі дотикових 

відчуттів

Образи, створені 
на основі нюхових 

відчуттів

Дзвінка крапель; ніжно-дзюркотлива вода; черемха, яка 
шелестить листям; трелі солов’їної пісні; гуркіт, шум, 
скрип возів; шурхіт колеса; людський говір ярмарку; сту-
кіт гілок об скло; клич журавлів; рипіння стільця під інва-
лідом-дядьком; сухе, розмірне шоркання нитки в руках 
матері; рівне цокання настінного годинника.

Теплі сонячні промені на 
обличчі; весняний потиск 
руки матері; вітер віяв про-
холодою.

Запах матері, яку він ви-
значав відразу; запах бе-
резових бруньок.

 y Висновки.
Петрусь сприймає світ через звуки, запахи, дотик. Звукові форми стали основними формами 

його думки.
6. Творча робота.
 Доберіть цитати і складіть розгорнуте висловлювання на тему «Петрусь Попельський: шлях 

до повноцінного життя» за поданим планом.

План

1. Посилений розвиток відчуттів за відсутності зору.
2. Усвідомлення родинних цінностей.
3. Контакт з природою.
4. Фізичні вправи.
5. Прагнення бути самостійним.
6. Захоплення музикою.
7. Спілкування з ровесниками, дружба з Евеліною.

Приклад цитат

1. «Тонка й багата нервова організація хлопчика брала своє і сприйнятливістю до відчувань 
дотику та слуху, ніби намагалася надолужити певною мірою повноту своїх сприймань». 2. «Він 
швидко починав обмацувати своїми рученятами обличчя того, хто його взяв, і теж скоро пізна-
вав няньку, дядька Максима, батька». 3. «Він ще уважніше ловив голоси навколишньої при-
роди і, зливаючи невиразні відчуття зі звичними рідними мотивами, часом умів узагальнити їх 
вільною імпровізацією». 4. «У хлопчика була своя гімнастика, а на шостому році Максим по-
дарував племінникові невелику і смирну конячку». 5. «У домі він не здавався зовсім безпорад-
ним, ходив усюди дуже впевнено, сам прибирав свою кімнату, тримав у певному порядку свої 
іграшки й речі». 6. «Захоплення музикою стало центром його розумового зростання». 7. «– Од-
нак ти дуже чудний, – задумливо-співчутливо сказала вона [Евеліна]».
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V. Підсумки.
 y Складання опорної схеми.

Вплив оточення на формування особистості Петра Попельського

Петро
Попельський

Ніжність і поетичність
матері

Доброта й небайдужість
Евеліни

Мужність і непохитність 
Максима Яценка Музичний талант Йохима

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 151–156.
 2. Підготуйтеся до виразного читання уривка «Петрусь слухає українську пісню» (розділ дру

гий: ХІІ, ХІІІ, підручник, с. 151–152).
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Дата 

Клас 

Урок 46

Т е м а. Урок виразного читання. Мелодекламація 
уривка з повісті В. Короленка «Сліпий музикант»
Мета: ознайомити з поняттям мелодекламації, розширити знання 

про засоби емоційно-образної виразності, визначити особливості вираз-
ного читання прозового твору під музичний акомпанемент;

розвивати практичні навички з техніки мовлення та логіки читання, 
образне мислення, уміння висловлювати власну думку й обґрунто вувати 
її; розвивати навички роботи в групі (парі);

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес 
до української історії, до мистецтва: літератури, живопису, музики.

Обладнання: підручники, портрети П. Сагайдачного та М. Дорошен-
ка, репродукції картин «Козак», «Тарас Бульба на чолі війська» М. Дере-
гуса та «Повернення козаків з походу» Ю. Брандта, аудіозапис мелодії 
української народної пісні «Ой, на горі та й женці жнуть».

Тип уроку: урок виразного читання.

Мелодія передає найтонші відтінки 
почуттів, недоступних слову.

В. Сухомлинський

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Робота в парах. Вправи зі швидкочитання.
«Дзеркало». Гравці розбиваються на пари і стають або сідають один навпроти одного. Пер-

ший у парі – «людина», другий – «дзеркало». «Людина» виконує вправи артикуляційної та 
дихальної гімнастики (див. урок 16), а «дзеркало» намагається якомога точніше повторити її 
рухи, «злитися» з нею. «Дзеркало» може відчути ритм дихання «людини» та синхронізувати 
з нею своє дихання. За кілька хвилин учитель пропонує «дзеркалу» й «людині» помінятися 
ролями.

Наприкінці вправи можна попросити учнів розповісти про свої відчуття в різних ролях: яка 
роль далася вам легше: «дзеркала» чи «людини»? Чому? Що потрібно для того, щоб бути хоро-
шим «дзеркалом»?

«Дзеркало, що запізнюється». Коли учні звикнуть до ролі «дзеркала» та виконуватимуть 
вправу достатньо легко, гру можна ускладнити: «людина» починає рухатися, а «дзеркало» по-
вторює її рухи із затримкою на один або два такти. Цей варіант потребує від «дзеркала» наба-
гато більшої уваги й зібраності.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Словникова робота.

Мелодекламація – виразне читання віршів або прози в супроводі музики. Це співтворчість 
двох мистецтв: літератури й музики.

Під час мелодекламації завдання виразного читання ускладнюється тим, що потрібно від-
чувати й музику: емоційний настрій, ритм, темп. Поєднуючись, слова й музика взаємодопов-
нюються: музика робить слово надзвичайно виразним, а слово надає музиці визначеності.

Музика допомагає декламатору читати наповнено і глибоко. Поєднання літератури й музики 
посилює виразність обох видів художньої творчості, піднімає емоційність до вищої межі. У цьо-
му, власне, і полягає завдання мистецтва.

Нині мелодекламація знову набирає популярності. Опановуючи її прийоми, ми вчимося ство-
рювати атмосферу для виразного читання, розвиваємо емоційний слух, виразність дикції, розу-
міння спільної образності музики й літератури, учимося імпровізувати.

Урок 46
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2. Евристична бесіда за змістом уривка «Петрусь слухає українську пісню» з повісті В. Коро-
ленка «Сліпий музикант» (розділ другий).
 1. За що Максим Яценко цінує народні історичні пісні?

2. Яку пісню обирає Йохим для Петруся? Що ви знаєте про цю пісню? Які історичні події 
вона відображає?
3. У житті персонажів повісті були героїчні епізоди? Які риси справжнього козака притаман-
ні Максимові?
4. Як Короленко описує картину, навіяну співом Йохима? (Зачитайте відповідні рядки з по-
вісті). Порівняйте змальовану письменником картину з репродукціями робіт М. Дерегуса 
(«Козак», «Тарас Бульба на чолі війська») та Ю. Брандта «Повернення козаків з походу».
5. Як слухав пісню Петрусь? Які образи виникали в його уяві?
6. Ви значте загальний настрій уривка. Яку інтонацію варто обрати для його читання?

3. Прослухування пісні «Ой, на горі та й женці жнуть…».
4. Сторінка ерудита. Українська козацька пісня «Ой, на горі та й женці жнуть…».

Хвилюються на пагорбах дозрілі жита, черкають серпами женці, а розігнувши натомлені 
спини, бачать, що увесь видолинок неначе зацвів червоним маком – то йде запорозьке військо. 
Женці ще здалека впізнають ставного Дорошенка, доброю посмішкою проводжають бувалого 
Сагайдачного, що неквапно розкурює свою знамениту люльку…

У середині XVI ст. сформувалася Запорозька Січ – оплот козацької вольниці. Козаки взяли 
на себе обов’язок захищати південні кордони українських земель від татаро-турецьких напад-
ників. Саме про цих героїв оповідає маршова козацька пісня «Ой, на горі та й женці жнуть…».

У народній свідомості ця пісня пов’язана з іменами видатних історичних діячів, що прислу-
жилися боротьбі за соціальне й національне визволення українства. За деякими джерелами, 
пісню було створено на честь хотинського походу 1621 р. під проводом Сагайдачного. Існує та-
кож припущення, що в пісні йдеться про гетьмана реєстрових козаків (1625–1628) Михайла 
Дорошенка, який водив козацьке військо проти польської шляхти, брав участь у селянсько-ко-
зацькому повстанні 1625 р. Пісні майже чотириста років.
5. Підготовка до мелодекламації.

Пам’ятка
«Як підготуватися до виразного читання в супроводі музики»

1. Уважно перечитайте текст. Проаналізуйте його зміст, думки, почуття, настрій, переживан-
ня героїв та автора.

2. Ви значте своє ставлення до подій, героїв, картин природи, змальованих у тексті.
3. Уявіть події, героїв, картини природи, про які йдеться в тексті.
4. Ви значте мету читання (що повинні зрозуміти, відчути слухачі).
5. Відповідно до мети читання оберіть інтонаційні засоби: тон, темп читання, паузи, логічні 

наголоси.
6. Прочитайте текст уголос, уявляючи, що перед вами слухачі. Переконайтеся, що обрані 

інтонаційні засоби відповідають меті читання.
7. Прочитайте текст виразно.
8. Прослухайте музику, обрану для мелодекламації.
9. Позначте в тексті фрагменти емоційної співзвучності музики і слів.
10. Позначте в тексті фрагменти, де музика має звучати голосніше й де її потрібно приглу-

шити.
11. Прочитайте текст у супроводі музики, скоригуйте паузи відповідно до музичного ритму.
12. Виразно прочитайте уривок у супроводі музики.

6. Виконання інтенсивної вправи для вдосконалення навичок читання.
1. Читання під ритмічний відлік.
2. Читання з прискоренням.
3. Читання з переходом на незнайомий текст.
4. Читання в темпі скоромовки.
5. Читання тексту, перекритого смужками.
6. Читання з відриванням погляду від тексту.
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7. Виразне читання з відриванням погляду від тексту.
8. Виразне читання під музику.
(Кожен учень починає вправу з того етапу, який уважає за потрібний, але, якщо читання не 

виходить, слід повернутися на попередній етап).

V. Підсумки.
1. Мелодекламація уривка з повісті «Сліпий музикант». Аналіз учнівських виступів.
2. Рецензування виступів.
 Дайте рецензію на виступ одного з однокласників, використовуючи запропоновані слова.

На відміну від… На мій погляд… Я вважаю, що… Без сумніву… Це можна зрозуміти, як… 
Завдяки інтонації… Насамкінець скажу…

VІ. Домашнє завдання.
 1. Підготуйтеся до мелодекламації уривка з повісті «Сліпий музикант», який вам найбільше 

сподобався (обсяг на розсуд учителя).
2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 1–3, підручник, с. 160–161).
3. Прочитайте шостий розділ повісті «Сліпий музикант» (завдання на випередження).
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Дата 

Клас 

Урок 47

Т е м а. В. Короленко «Сліпий музикант». 
Петро Попельський: пошук власного місця у світі. 

Петро та Евеліна
Мета: характеризувати персонажів повісті через їхнє ставлення до 

світу, природи, людей, мистецтва; пояснити вчинки Петра Попельського, 
мотиви його поведінки; розкрити внутрішні поривання, мрії і прагнення 
головного героя та Евеліни;

розвивати асоціативне й образне мислення, уміння висловлювати 
власну думку та обґрунтовувати її; розвивати навички коментованого чи-
тання, переказу художнього тексту, усного словесного малювання, робо-
ти з цитатами;

прищеплювати інтерес до читання, української історії та мистецтва; 
сприяти формуванню активної життєвої позиції.

Обладнання: підручники; фрагмент «Петро подорожує зі сліпими же-
браками» з кінофільму «Сліпий музикант» (режисер Т. Лукашевич, 
1960 р.).

Тип уроку: комбінований.
Ти знаєш, що ти – людина.
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.

В. Симоненко

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Усне малювання.
 Використовуючи опорну таблицю, змалюйте Україну такою, якою відчував її Петро Попель-

ський.

Образ України в повісті В. Короленка «Сліпий музикант»

Українська
природа

Українська
історія

Народні пісенні
традиції

Народні музичні
інструменти

У тиху годину дрімоти, се-
ред таємничого вечірнього 
шереху, під шелест буків, 
що засинали, у супроводі 
всієї рідної української 
природи.
Його вчила нескладних 
мелодій ця природа, шум її 
лісу, тихий шепіт степової 
трави…

Про неї говорять іще висо-
кі могили, де лежать ко-
зацькі кості, де опівночі за-
горяються вогні, звідки 
чути ночами важкий стогін. 
Про неї говорить і народ-
ний переказ…
Це й не прощання козака 
з милою, не молодецький 
наскок, не експедиція на 
чайках по синьому морю 
та Дунаю.

Це пісні дужого, вільного 
народу. Твої діди по мате-
рі співали їх на степах по 
Дніпру, і по Дунаю, і на 
Чорному морі…
Старовинний мотив, висо-
кий, протяглий, ніби пови-
тий смутком історичного 
спогаду.
Задумлива, рідна, старо-
винна пісня, яку він чув іще 
над своєю дитячою колис-
кою.

Перш ніж Йохим зрізав її 
своїм ножем і випалив їй 
серце розпеченим залі-
зом, вона гойдалася тут, 
над знайомою хлопчикові 
рідною річкою, її голубило 
українське сонце, яке гріло 
і його, і той самий обвівав 
її український вітер, доки 
зірке око українця-дударя 
помітило її над розмитою 
кручею.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Коментоване читання п’ятого та шостого розділів повісті «Сліпий музикант».
2. Евристична бесіда за змістом прочитаних розділів.

Урок 47
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 1. Чому Максим Яценко вирішив розширити життєвий простір Петруся? Чому це припало 
на початок юності героя?
2. Як відчував себе Петро в колі молоді, яку Яценко двічі запрошував гостювати до Попель-
ських?
3. Як вплинуло на юнака кохання Евеліни? Які нові мотиви й почуття з’явилися в його му-
зиці після розмови з дівчиною?
4. Чим не схожі незрячі дзвонарі Роман та Єгорій?
5. Чому зустріч із незрячим дзвонарем загострила душевні страждання Петра Попельського? 
Що він відчував?
6. Чому Максим Яценко вирішив, що його вихованець переживає душевну кризу?
7. Поясніть слова Максима, адресовані Петру: «Якби ти міг зрозуміти, що на світі є горе 
в сто разів більше твого, таке горе, у порівнянні з яким твоє життя, забезпечене й оточене 
участю, може бути назване блаженством». Що, на вашу думку, є справжньою сліпотою?
8. Навіщо Петро вирушає в мандри з незрячими жебраками?
9. Яким герой повертається з подорожі?

 y Висновки.
Зустріч з ровесниками, їхні розмови про життя, мистецтво, їхні мрії спочатку викликають 

у Петра цікавість. Однак невдовзі герой усвідомлює, що йому немає місця серед цієї молоді. Ді-
знавшись про існування іншого світу – світу за межами рідної домівки, – Петро відчуває себе 
чужим, зайвим, неповноцінним: чи ж захоче цей незнаний світ прийняти незрячого? Відтак 
герой занурюється в темряву страждання.

Із часом освідчення в коханні, слова Евеліни біля покинутого млина начебто окрилюють Пе-
тра, його музика захоплює слухачів, і він знаходить віру в себе. Однак незабаром усі, а особли-
во Максим Яценко, усвідомлюють глибину духовної кризи, яку переживає юнак після зустрічі 
із дзвонарем Єгорієм.

Приєднавшись до мандрівних сліпців, Петро спізнав нужду, холод, голод, приниження, про 
які навіть не здогадувався. І тільки переживши справжню біду, образу, горе, юнак спромігся 
здолати душевну кризу й відчути світ по-новому.
3. Мистецьке відлуння.
 1. Опрацюйте матеріал «Кінофільм “Сліпий музикант”», уміщений у рубриці «У світі мисте-

цтва» (підручник, с. 165).
2. Перегляньте фрагмент «Петро подорожує зі сліпими жебраками» з кінофільму «Сліпий 
музикант» (режисер Т. Лукашевич, 1960 р.).
3. Чи вдалося В. Ливанову передати душевну кризу героя? Якими рухами, жестами, мімікою 
актор увиразнює душевний біль і тривогу Петра?
4. Які відчуття викликав у вас переглянутий фрагмент кінофільму?

4. Робота в парах.
 Складіть порівняльну характеристику Петра Попельського, Романа та Єгорія.

Ім’я персонажа Петро Роман Єгорій

Фізична вада Сліпота Сліпота Сліпота

Коли осліп? Від народження У сім років Від народження

Чи бачить сни? Ні Так Ні

Чи відрізняє ніч від дня? Так Так Так

Як ставиться до людей? Любить людей Любить людей Ненавидить дітей

Соціальне становище Заможний панич Дзвонар у монастирі Дзвонар у монастирі

Основне почуття, що розкривається 
під час знайомства

Страждання Доброта Злість

 y Висновки.
Зустріч трьох незрячих, тобто людей з фізичною вадою, у повісті не випадкова. Автор зобра-

жує кожного з них носієм певного ставлення до життя і власної долі. Перед Петром Попель-
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ським постає вибір: обрати шлях Романа, який ставиться до світу з любов’ю, чи Єгорія, що 
нарікає на долю, почуваючись неповноцінним.
5. Складання схеми «Сім сходинок до нового світосприйняття: Петро Попельський до та після 
подорожі зі сліпими жебраками» з поданих компонентів.

Поринає в розпач; сумнівається в силі кохання; уважає себе нікчемним; зростає в достатку; 
стикнувся зі злиднями; не бачить перспективи; бачить лише власне горе; музика стає центром 
особистісного зростання; дізнався про страждання інших; егоїстичне ставлення до життя; душа 
зцілюється, заспокоюється; почав думати про інших; відчуває щастя поруч з коханою людиною; 
відчуває, що може принести користь суспільству.
6. Самостійне дослідження.
 За поданим планом розкажіть про дружбу й кохання Петра та Евеліни.

1. Перша зустріч.
2. Спільне навчання.
3. Дружба переростає в кохання.
4. Освідчення в коханні.
5. Душевна криза Петра як випробування любові.
6. Що допомогло зберегти кохання?

7. Літературні асоціації.
 Пригадайте, що таке вічні образи. Чому, на вашу думку, образи Петра та Евеліни з повісті 

«Сліпий музикант» можна вважати вічними?

Петро та Евеліна

Душевна чистота

Взаємна повага
та підтримка

Молодість і краса

Безкорисливість

Шляхетність

Чисте кохання

V. Підсумки.
• Мозковий штурм.
Що допомогло Петру Попельському повернутися до повноцінного життя?

Що допомогло
Петру Попельському

повернутися
до повноцінного життя?

Любов і підтримка
близьких

Музична творчість

Кохання Евеліни

Пізнання чужого горя

Власна воля, любов 
до життя

Милосердя інших

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 7, 10 підручник, с. 161).

2. Прочитайте сьомий розділ та епілог повісті В. Короленка «Сліпий музикант» (завдання на 
випередження).
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Дата 

Клас 

Урок 48

Т е м а. В. Короленко «Сліпий музикант». 
Духовне прозріння Петра Попельського. 

Тема мистецтва в повісті
Мета: схарактеризувати головного героя повісті, його ставлення до 

світу, природи, людей, музики; пояснити динаміку розвитку Петра, моти-
ви його поведінки; розкрити мрії і прагнення головного героя;

розвивати асоціативне й образне мислення; розвивати навички ко-
ментованого читання, переказу тексту, роботи з цитатами, уміння ви-
словлювати власну думку й обґрунтовувати її; розвивати навички роботи 
в групі (парі);

прищеплювати інтерес до читання, сучасного музичного мистецтва; 
сприяти формуванню активної життєвої позиції.

Обладнання: підручники, аудіоза пис пісні С. Вандера I Just Called To 
Say I Love You.

Тип уроку: комбінований.
Замість сліпої й невгамовної егоїстичної муки, 
він носить у душі відчування життя, він почуває 
і людське горе, і людську радість, він прозрів і 
зуміє нагадати щасливим про нещасних…

В. Короленко

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Сюжетна реконструкція.
 Розташуйте події повісті в сюжетній послідовності.

Елементи сюжету Події

Експозиція Передчуття біди в родині Попельських.

Зав’язка Народження сліпої дитини. Трагедія в родині.

Розвиток дії Шляхи становлення Петра Попельського: його світосприйняття, навчання, виховання, 
захоплення музикою, дружба, кохання.

Кульмінація Зустріч Петра зі сліпими дзвонарями, душевна криза героя.

Розв’язка Подолання душевної кризи, пошук шляхів до повноцінного життя.

Епілог Духовне прозріння головного героя.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Коментоване читання сьомого розділу та епілога повісті «Сліпий музикант».
2. Евристична бесіда за змістом прочитаних розділів.
 1. Чому Петро злякався, коли дізнався, що має стати батьком?

2. Які слова лікаря змінили настрій героя?
3. Чому пізніше Петро стверджував, що на кілька секунд прозрів? Що саме побачив герой? 
Прочитайте.
4. Чи можна твердити, що в мить прозріння Петро був щасливою людиною? Чи можна вва-
жати цей епізод найемоційнішим у повісті?
5. Опишіть гру Петра під час дебюту в Києві.
6. Як публіка сприйняла виступ молодого музиканта?
7. Що почув у грі Петра на біс Максим Яценко?
8. Чому дядько Максим думав, що племінник насправді прозрів? У чому полягало прозріння 
Петра?

Урок 48
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9. Назвіть основні проблеми, порушені в повісті.
10. Чого навчив вас прочитаний твір?

 y Висновки.
Петро знайшов силу в музиці, що здатна розповісти людям про ті життєві істини, які так 

важко зрозумів він сам. Повість закінчується описом концерту. У цій сцені Петро постає впев-
неним і сильним чоловіком, який знайшов своє місце в житті завдяки напруженій роботі над 
собою та допомозі близьких людей.

Повість «Сліпий музикант» – це твір про складне осягнення світу, про перемогу людини над 
недугою, про те, що людина повинна боротися за право бути людиною, незважаючи на обстави-
ни. Він учить нас бути милосердними, людяними, терплячими, адже саме ці риси допомагають 
жити гідно й повноцінно.
3. Робота в групах.
 На яких протиставленнях побудовано образ Петра Попельського? Оформіть відповідь у ви-

гляді схеми.

Світло і темрява в долі незрячого музиканта

Петро
Попельський

із заможної родини заздрить голодним жебракам

оточений любов’ю рідних через сліпоту почувається
нещасним, самотнім

щасливий у любові нещасний
через душевну кризу

може творити як музикант не має надії на зцілення

став морально повноцінною
людиною

залишився
фізично неповноцінним

наділений гострим слухом не бачить світла

обирає активне життя міг би зануритися в страждання
й жалість до себе

 y Висновки.
Життєвий шлях головного героя повісті подано через антитезу «світло – темрява». Петро по-

чинає розуміти, що світло, якого він не здатен побачити фізично, можна знайти у внутріш-
ньому, духовному світі, що пітьма може бути й душевною: душа залишається сліпою, якщо не 
осягнула сенсу існування, не зуміла реалізуватися.
4. Цитатний ланцюжок.
 Спираючись на подані цитати, схарактеризуйте роль музики в душевному прозрінні Петра 

Попельського.
1. «Фортепіано було багатше, звучніше й повніше, але воно стояло в кімнаті, тимчасом як 

дудку можна було брати з собою в поле, і її переливи так неподільно зливалися з тихими зі-
тханнями степу».

2. «Умів узагальнити… вільною імпровізацією, у якій важко було відрізнити, де кінчається 
народний, звичний для вуха мотив і де починається особиста творчість».

3. «Це захоплення музикою стало центром його розумового зростання; воно заповнювало 
й надавало різноманітності його існуванню».
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4. «Максим користувався ним [захопленням музикою], щоб знайомити хлопчика з історією 
його країни, і вся вона пройшла перед уявою сліпого, сплетена із звуків».

5. «Чуйний оригінальний зв’язок з безпосередніми джерелами народної мелодії відбився 
в імпровізації, яка лилась з-під рук сліпого музиканта».
 y Висновки.

Роль музики
в прозрінні

Петра
Попельського

Співзвучна
почуттям героя

Допомогла подолати
душевну кризу

Духовний орієнтир
особистості

Центр розумового
розвитку дитини

Вікно у світ
для сліпої людини

Вираження
обдарованості героя

5. Мистецькі паралелі. Інформаційна довідка «Стіві Вандер».
Стіві Вандер – американський музикант, співак, композитор, аранжувальник і продюсер. 

Немовлям він утратив зір: у кисневий бокс, куди поклали дитину, було подано занадто багато 
кисню, що призвело до дегенерації сітківки ока. Стіві Вандер відомий передусім завдяки пісні 
I Just Called To Say I Love You, хоча насправді цей хіт – лише мала частка того, що він зробив 
у царині популярної музики. Свій перший диск Вандер записав у дванадцять років, а нині 
в дискографії співака понад тридцять альбомів.
 1. Прослухайте пісню Стіві Вандера I Just Called To Say I Love You.

2. Які почуття передає ця музика?
3. Порівняйте творчі долі Петра Попельського та Стіві Вандера.

6. Перевтілення в персонажа.
 Зверніться до людей, які мають зробити свій вибір у житті, від імені сліпого музиканта Пе-

тра Попельського.

V. Підсумки.
• Самостійна робота.
Складіть перелік актуальних питань, порушених у повісті «Сліпий музикант».

Приклад відповіді
1. Моральний вибір людини.
2. Пошук свого життєвого шляху.
3. Пошук складників щастя.
4. Ставлення суспільства до людей з фізичними вадами.
5. Роль мистецтва у сприйнятті світу.
6. Вплив сімейних цінностей на розвиток особистості.
7. Доля людини з вадами в суспільстві.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Створіть картку для галереї сильних особистостей, які досягли вагомих результатів у жит-

ті, незважаючи на фізичні вади.

Приклад картки

Ерік Вайхенмайєр – перший у світі незрячий альпініст, який піднявся на Еверест. Про подо-
рож Вайхенмайєра режисер Пітер Вінтер зняв ігровий телевізійний фільм «Торкнутися верши-
ни світу». Еверест – не єдина вершина Еріка. Незрячий альпініст підкорив сімку найвищих 
гірських піків світу, зокрема Кіліманджаро й Ельбрус.

2. Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 7 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна 
літера тура. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).
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Дата 

Клас 

Урок 49

Т е м а. Контрольна робота № 4. Людські стосунки
Мета: підсумувати й узагальнити знання про вивчені твори, їхню 

жанрову специфіку, сюжетне розмаїття; виявити рівень літературознав-
чих умінь і навичок;

розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення;
виховувати дисциплінованість, зібраність, уміння зосередитися.
Обладнання:  посібник «Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для 

контрольних і самостійних робіт» (автори Є. Волощук, О. Слободянюк).
Тип уроку: урок контролю рівня навчальних досягнень.

Не бійся, що не знаєш, – бійся, що не вчишся.
Китайське прислів’я

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Оголошення теми, мети, завдань, епіграфа уроку.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Ознайомлення з критерія-

ми оцінювання.
ІІІ. Робота над завданнями контрольної роботи № 4 «Людські 

стосунки»  (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна література. 
6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).

ІV. Підсумки.
V. Домашнє завдання.

 Підготуйтеся до виразного читання улюблених віршів.

Урок 49
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Дата 

Клас 

Урок 50

Т е м а. Мацуо Басьо (1644–1694). Хайку. 
Відображення японських уявлень про красу в поезії 

митця. Лаконізм форми та широта художнього 
змісту хайку. Зображення станів природи в ліриці 

Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст
Мета: розкрити своєрідність японської культури й поезії, зокрема 

творчості Басьо; ознайомити з фактами життя і творчості Басьо, розкри-
ти поняття хайку; звернути увагу на ідейний зміст поезії, слова-символи 
в японській літературі, на естетичні принципи поетичної мініатюри; по-
казати шляхом аналізу хайку, що японська поезія – це мистецтво деталі;

розвивати навички читання, асоціативне та образне мислення учнів, 
уміння аргументовано висловлювати власну думку й обґрунтовувати її;

виховувати повагу до самобутності культури будь-якого народу як 
необхідну якість сучасної людини; розвивати навички роботи в групі 
(парі); формувати любов до поезії, природи, уміння бачити і цінувати кра-
су кожної миті.

Обладнання: підручники, портрет Басьо, мультфільм «Безглузді вір-
ші, або Шум сосни на суміє» (режисер Ю. Норштейн, 2003 р.).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Росинки – крап-крап.
Може, спробувати ними
Змити бруд зі світу?

Мацуо Басьо

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературна розминка.
 Пригадайте твори про природу, які ви вивчали в п’ятому класі, визначте їхні теми.

Автор, назва твору Тема

Дж. Кітс «Про коника та цвіркуна» Поетизація образу природи.

Й. В. Ґете «Нічна пісня мандрівника» Зображення взаємозв’язку природи й людини.

Г. Гейне «Задзвени із глибини…» Утілення краси весняної природи.

Е. Сетон-Томпсон «Лобо – володар Курумпо» Авторські спостереження за світом тварин. Утверджен-
ня любові до всього живого.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.
• Інформаційна довідка «Особливості японської культури».

За давніх часів люди, намагаючись зобразити різні предмети та явища, малювали їх. Згодом 
ці зображення ставали дедалі умовнішими і, нарешті, перетворилися на ієрогліфи. Кожний 
ієрог ліф – це повноцінний образ, тому його значення легко запам’ятати. Японія – найбільш 
східна країна, тож ранок тут починається раніше, ніж в інших місцях. Саме тому Японію на-
зивають Країною вранішнього сонця. Цей образ відображено у двох ієрогліфах, якими запису-
ється слово «Японія»:  .  – сонце, день;  – основа, джерело, книга. Отже, японці вважають 
свою батьківщину джерелом сонця, країною, звідки світило починає свій шлях.

Японія – загадкова, чарівна країна. Тут усе унікальне: міста, мова, культура. І, напевно, 
тому, що японці завжди й у всьому вміли знайти гармонію. У світі Японію асоціюють насампе-

Урок 50
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ред із сакурою (японською вишнею), Фудзіямою, чайною церемонією, бойовими мистецтвами… 
Епітети, які найчастіше звучать для характеристики цієї країни: традиційна, ніжна, витончена, 
оригінальна, загадкова, сувора, спокійна, скромна, горда.

Японія – країна високої культури. Для японців дуже важливе добре ставлення одне до одного.
Є в Японії справжні дива. Одне з них бонсай – мистецтво вирощування карликових дерев. 

У невеличких садках ростуть дуби, клени, модрини висотою до тридцяти сантиметрів. Вирощу-
ють їх понад дев’ятсот років кілька поколінь людей. Японці можуть годинами милуватися та-
кими садками, у роздумах проводити в них увесь свій вільний час…

Справжньою загадкою Японії вважається сад каменів монастиря Рьоан, або Рьоан-дзі (храм 
миролюбного Дракона), у Кіото. Тут немає ні дерев, ні квітів – тільки п’ятнадцять темних ве-
ликих, порослих мохом каменів і світлий морський пісок. Камені розташовано так, що 
п’ятнадцятий камінь увесь час вислизає з поля зору. З будь-якої точки саду можна побачити 
лише чотирнадцять каменів, що привносить у сприйняття загадковість.

Національна культура Японії дуже давня. Жителям цієї країни властиве шанобливе ставлен-
ня до традицій, прагнення до краси, тонке відчуття прекрасного, тісний зв’язок з природою. 
Любіть природу, любіть квіти, любіть дерева, небо, красу у великому й малому – і ви навчитеся 
любити життя – такою є основна життєва теза японців.
• Презентація письменника.

Наприкінці XVII ст. дорогами Японії довгі роки мандрував уже немолодий чоловік, схожий 
на жебрака. От в осінню негоду, спираючись на палицю, простує він гірською дорогою. На ньо-
му пошарпаний халат із цупкого лакованого паперу, плащ з очерету, на ногах – солом’яні сан-
далі… Цей чоловік – видатний поет Мацуо Басьо. І саме там, на дорогах Японії, з нових вражень 
і роздумів народжуються його чудові вірші-хайку.

   * * *       * * *

 Зморшки на ньому розгладжу Листям ірисів
 І вирушу милуватися снігом. На ногах закріплю
 Старе паперове плаття. Сандалі без поворозок.

Мацуо Басьо народився 1644 р. у містечку Уено (провінція Іґа) у сім’ї небагатого самурая (са-
мураї – представники військово-феодального дворянства, що було панівним класом у Японії Х–
ХІХ ст.). Родичі поета були освіченими людьми, батько і старший брат заробляли на життя ви-
кладанням каліграфії. У 1672 р. Басьо переїхав до столиці, де вивчав класичну поезію та філо-
софію Китаю та Японії, там він приєднався до однієї з найвідоміших на той час поетичних шкіл.

Народившись, поет отримав наймення Кіндзаку, досягнувши повноліття, ще одне – Мунефу-
са, крім того, називався Дзінісітіро. А от уславлене ім’я Мацуо Басьо – псевдонім. Коли, поки-
нувши державну службу, поет став учителем віршування, заможний учень подарував йому не-
величку хатинку біля ставка. Посадивши перед своєю оселею бананову пальму, поет назвав її 
«банановою хижкою» й узяв собі літературний псевдонім «Той, хто живе в банановій хижці», 
а згодом почав підписувати вірші ім’ям Басьо, що означає «банан», або «бананове дерево».

  * * *        * * *

 Є і чумиза, і просо – Шумить під вітром банан,
 Ну, це майже заможність! Та кожну дощинку, що падає в цебрик,
 Хатина під стріхою. Я чую цієї ночі!

Басьо жив у злиднях, але, на відміну від інших, не приховував своєї бідності, говорив про неї 
з гордістю. Нестатки стали символом духовної незалежності митця. У своїх віршах він створює 
образ вільного поета-філософа, чутливого до краси й байдужого до матеріальних благ.

* * *

Одна в мене річ –
Легкий порожній гарбуз,
Як моє життя!

А якщо гарбуз-глечик спорожніє, Басьо зробить з нього вазу для квітів!
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Поезія Басьо – літопис життя автора, більшість його творів з’явилася під час багаторічних 
мандрів.

* * *

Дорого моя!
Нема нікого назустріч.
Лиш осінній смерк.

Вірші Басьо – переважно пейзажна лірика, але за образами природи завжди можна побачити 
настрої, переживання та глибокі роздуми поета.
2. Літературознавчий словник.

Хайку – це жанр японської поетичної мініатюри. Хайку складається з трьох рядків, кіль-
кість складів у кожному рядку така: 5+7+5. Японська поезія не має рими, вона будується на 
кількості складів, завдяки однаковій кількості складів у рядках створюється ритм.

Своєрідною є і композиція хайку: у першому рядку подається тема, у другому тема розви-
вається, у третьому міститься висновок.

Основна ідея хайку – через дрібниці передати важливі речі. Зміст вірша – природа з її по-
чуттями та людина зі своїм світосприйняттям як частина природи.
3. Робота з підручником.
 Опрацюйте матеріал, уміщений у рубриці «Консультація філолога» (с. 168–169). Спираючись 

на прочитане, складіть схему «Основні принципи побудови хайку».

Основні
принципи побудови

хайку

Принцип «сабі» –
настрій «плідної

самотності»

Філософський підтекст,  
головне приховане

 поза сказаним
Вимагає активної  

співтворчості читача 
з поетом

Гармонійний зв’язок
між світом людини  

і природи

Використання
«сезонних» слів

Стислість,
лаконічність і простота 

висловлювання

4. Ознайомлення із «сезонними словами».
У традиційних японських збірках поезій вірші групувалися за розділами: весна, літо, осінь, 

зима. Це вимагало від поета обов’язкового використання «сезонних» слів. Існували навіть спе-
ціальні словники таких слів-символів.

Весна Літо Осінь Зима

Молода трава, серпанок, 
туман, соловей, цвіт саку-
ри, жайворонок, ластівка, 
жаба.

Цикада, дощ, ірис, цвіт 
апельсина, зозуля, вечірня 
прохолода, троянда, віяло, 
лілія, гроза, веселка, водо-
грай, равлик, змія, муха.

Сутінки, повний місяць, 
іній, кумкання жаб, рисове 
поле, роса, очерет, хри-
зантеми, червоне листя 
клена, олень, дика качка, 
коник, цвіркун, крук.

Сніг, пелюстки сливи, ро-
жево-білий колір, грудень, 
холод, короткий день, сі-
чень, самота.

5. Робота в групах. Творча робота «У майстерні хайку».
Учні діляться на чотири групи. Кожна група має за поданими запитаннями розкрити осо-

бливості одного з хайку: «Старий ставок!..», «Метелик літає…», «Все вибілив ранковий сніг…», 
«Тиха місячна ніч…».
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1. Прочитайте хайку.
2. Знайдіть «сезонні» слова й деталі, за допомогою яких створено пейзажну замальовку.
3. Ви значте загальний настрій вірша.
4. З’ясуйте, як поет розкриває зв’язок між світом природи і людини.
5. Ви значте підтекст прочитаного хайку.

 y Висновки.
Хайку Басьо – це відображення подорожніх вражень і роздумів поета: він милується квітами 

і краєвидами, оспівує красу місяця і ставка, знаходить цікаве в поведінці тварин та комах. І за-
вжди за образами природи відчувається автор: його ставлення до зображуваного, його думки, 
асоціації. Отже, головною темою віршів Басьо є тема природи та людини в природі. У своїх 
творах поет постає щирим і чуйним поціновувачем краси природи, якому притаманне відчуття 
нерозривної єдності з нею.
6. Мистецьке відлуння.

Для екранізації циклу віршів Басьо «Зимовий день» у Японії було організовано інтерна-
ціональний анімаційний проект. Участь у ньому взяли тридцять шість режисерів: з Японії, 
Канади, Бельгії, Китаю, Англії, Росії та інших країн. Російський художник-мультиплікатор 
Юрій Норштейн працював над хайку «Безглузді вірші».

Цьому хайку в Басьо передують такі слова: «Мені мимоволі пригадався майстер “Безглуздих 
віршів” Тікусай, що бродив колись цією дорогою». Тікусай – вигаданий персонаж японського 
фольклору, однак існує в уяві японців настільки реально, що вони навіть «оселили» його в яко-
мусь містечку, у нього навіть є своя аптекарська крамничка. А втім, він не лікує, він лікар-
шарлатан, і блазень, і юродивий… Норштейн розповідає: «Японці були здивовані, побачивши, 
що за сюжетом Тікусай і Басьо зустрічаються, – їм ніколи на думку таке не спадало. У мене 
ж вони перетнулися…»

Сюжет двохвилинного мультфільму простий. Іде Тікусай, слухає дерева й підкидає ногою опа-
ле листя, раптом бачить незнайомця, який займається якоюсь дуже важливою для нього спра-
вою. Тікусай підходить ближче. Басьо чи не Басьо – що йому? Обидва вбого вбрані, але ця зли-
денність не викликає в глядача печалі чи співчуття. Адже відбувається нормальне спілкування 
людей, у яких є смак до життя і прагнення до гармонії. Басьо, незважаючи на велич свого пое-
тичного таланту, зберігає почуття гумору і щодо свого одягу, і щодо свого «побратима».
 1. Перегляньте мультфільм «Безглузді вірші, або Шум сосни на суміє» (режисер Ю. Нор

штейн, 2003 р.).
2. Порівняйте мультфільм з хайку Басьо (в перекладі Г. Туркова).

* * *
Складач безглуздих тривіршів...
Так, зараз, під вітром скаженим,
я схожий на Тікусая!

V. Підсумки.
• Взаємоопитування учнів за поданими запитаннями.
 1. У чому полягає основна особливість японської культури?

2. У який період життя Басьо створив найбільше поетичних мініатюр?
3. Що таке хайку?
4. У чому полягає своєрідність композиції хайку?
5. Яка основна ідея поезії Басьо?
6. У чому полягає зміст поезії Басьо?
7. Які «сезонні слова» ви можете назвати?

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 168–170.
 2. Опрацюйте завдання № 1–4 рубрики «Літературний практикум» (підручник, с. 171).

3. Вивчіть напам’ять три-чотири хайку Басьо (на вибір).
4. Спираючись на вивчені хайку, напишіть твір-мініатюру «Якщо у твоєму серці квітуча 
слива…».
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Дата 

Клас 

Урок 51

Т е м а. Роберт Бернс (1759–1796). 
«Моє серце в верховині». 

Ідея любові до батьківщини у вірші. Антитеза 
(рідний край – чужина). Елементи фольклору 

(традиційні образи, постійні епітети, повтори тощо)
Мета: ознайомити з основними фактами життя і творчості Р. Бернса, 

розкрити патріотичний зміст вірша «Моє серце в верховині», визначити 
елементи фольклору, роль антитези в поезії;

розвивати навички виразного читання, асоціативне й образне мис-
лення, уміння аргументовано висловлювати власну думку;

виховувати вдумливого читача, любов до поезії, рідної землі.
Обладнання: підручники, портрет Р. Бернса, відеозапис літературно-

музичної композиції «Моє серце в верховині» вокального дуету «Сестри 
Тельнюк» (переклад М. Лукаша).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Поезія – це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.

Л. Костенко

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературознавчий практикум.
 Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

А епітет 1 те, про що йдеться в художньому творі

Б рима 2 картина природи в художньому творі

В тема 3 співзвучність у закінченнях віршованих рядків

Г пейзаж
Ґ метафора

Д ритм

Е ідея

4 основна думка художнього твору
5 упорядковане чергування наголошених і ненаголошених складів 
у рядку
6 образний вислів, що вживається в переносному значенні і ґрунту- 
ється на уподібненні одного предмета (чи явища) іншому
7 художнє означення, яке надає образу додаткової емоційності та 
смислових відтінків

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.
• Інформаційна довідка «Особливості шотландської культури».

Розмову про Роберта Бернса варто почати з розповіді про Шотландію та шотландців, оскіль-
ки йдеться про глибоко національного поета. У будь-якому шотландському будинку знайдеться 
збірка Бернса, а день його народження – національне свято країни.

У цей день шотландці вбираються в національні костюми. Одним із предметів традиційного 
одягу є кілт – картата чоловіча спідниця, зібрана складками. Нині більшість шотландців ви-
користовують кілт як частину офіційного або весільного вбрання.

Шотландська культура, яка зберігає живий, енергійний, своєрідний характер, вирізняється 
особливими традиціями. Шотландці мають яскраво виражене почуття власної гідності й над-
звичайно прихильні до національного способу життя. Суворий край з вузькими гірськими до-
линами, блискучими озерами та мінливим небом глибоко позначився на їхній вдачі. З міцних, 

Урок 51



205

звиклих покладатися тільки на себе горян вийшло чимало доблесних солдатів, сміливих першо-
відкривачів, відомих винахідників і найбагатших промисловців Британії.
• Презентація письменника.

У селі Алловей донині зберігся глиняний будиночок під солом’яною стріхою, де 25 січня 
1759 р. народився Р. Бернс. Роберт був старшим із семи дітей бідного шотландського фермера. 
З юних років поет тяжко працював на землі, допомагаючи батькові, і не мав можливості вчити-
ся, однак багато читав і знав твори всіх шотландських поетів та багатьох англійських письмен-
ників. Потяг хлопця до знань помітив і розвинув скромний сільський учитель, друг його бать-
ка. Багатий духовний світ поета, його поетична майстерність – усе це результат натхненної 
та наполегливої самоосвіти.

Улітку 1786 р. Бернс опублікував невелику поетичну збірку, до якої ввійшло сорок чотири 
вірші. Шістсот примірників книжки розійшлися серед передплатників, а решту двісті було роз-
продано за один день: їх купували у складчину селяни та батраки, гончарі та шевці… Вірші 
Бернса читали вголос у тавернах і переписували в десятках примірників. Так до поета прийшла 
велика народна слава.

З дитинства Бернс закохався в пісні, казки та легенди свого народу, які глибоко запали 
в його вразливу душу. Згодом усе своє дозвілля він самовіддано й безкорисливо присвячував 
збиранню давніх шотландських пісень і балад. Бернс став одним з безпосередніх учасників від-
родження багатого фольклору Шотландії не лише як її кращий поет, але і як великий знавець 
історії своєї батьківщини.
2. Робота з підручником.
 1. Прочитайте матеріал про Р. Бернса, який уміщено в підручнику (с. 171–172).

2. Складіть біографічну довідку про Р. Бернса.
3. Чим можна пояснити велику популярність творчості Р. Бернса на його батьківщині? Чому 
сучасні шотландці шанують пам’ять поета?

3. Виразне читання вірша Р. Бернса «Моє серце в верховині».
4. Літературознавчий словник.

Ліричний герой (підручник, с. 172).
Анафора (грец. повернення, єдиний початок) – повторення слів або їхніх звукових елементів 

на початку рядків, строф.
Обрамлення – єдині початок і завершення композиції твору, що є ніби рамкою для інших 

його частин.
5. Евристична бесіда за змістом вірша «Моє серце в верховині».
 1. Якій темі присвячено вірш «Моє серце в верховині»?

2. Як ця поезія, на вашу думку, пов’язана з біографією поета?
3. Чи можна за назвою вірша визначити ставлення ліричного героя до своєї батьківщини?
4. Чому саме горам віддає серце ліричний герой?
5. Від чийого імені ведеться розповідь у вірші?
6. Що для ліричного героя означає батьківщина?
7. Як поет наголошує, що його зв’язок з батьківщиною нерозривний?
8. Які картини зображує поет, говорячи про рідний край?
9. Знайдіть рядки, які свідчать про те, що з власної волі герой ніколи б не покинув бать-
ківщину.
10. Які слова підкреслюють щирість почуттів ліричного героя?
11. Які почуття викликає у ліричного героя батьківщина? Як змінюється його настрій?
12. Яким постає перед нами ліричний герой? 
13. Знайдіть у вірші обрамлення. Чому автор обрав саме таку композицію?
14. Знайдіть у вірші приклади анафори. Яку роль відіграє цей художній засіб у творі?
15. Що увиразнюють у вірші окличні речення?
16. Як треба прочитати вірш «Моє серце в верховині», щоб переконливо передати настрій 
і почуття ліричного героя?

 y Висновки.
Батьківщина для ліричного героя Р. Бернса – це й улюблений край, де знайома кожна сте-

жина, і земля предків – вітчизна, сином якої урочисто називає себе ліричний герой. Поет на-
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голошує, що його зв’язок з батьківщиною нерозривний, повторюючи рядок «Моє серце 
в верховині, де б не був я сам». Вірш є піднесеним прощанням з любим північним краєм, глибо-
ко особистим освідченням у любові до нього.

Герой охоплений низкою почуттів: захват, гордість, глибока відданість й водночас туга, біль 
через розлуку з рідним краєм. 

Бернс використовує кільцеву композицію: від почуття любові до малої батьківщини лірич-
ний герой підноситься до почуття любові до батьківщини великої, а потім знову повертається 
до колишнього почуття – глибокої любові й болю щодо батьківської землі. 
6. Український погляд.
 1. Перегляньте відеозапис літературно-музичної композиції «Моє серце в верховині» у ви-

конанні вокального дуету заслужених артисток України Лесі та Галини Тельнюк.
2. Чи передає музика загальний настрій вірша Р. Бернса?
3. Які фрагменти відеоряду збігаються з поетичними картинами, які створив Бернс?

7. Стилістичний практикум «Роль засобів художньої виразності у вірші Р. Бернса».
 1. Знайдіть у вірші Р. Бернса епітети та поясніть їхню художню роль.

2. Наведіть приклади анафори. З якою метою поет застосував цей художній засіб?
3. Які метафори використано в поезії? Які образи вони підсилюють?
4. Що увиразнюють повтори строф у вірші?
5. Ви значте художню роль окличних речень та звертань у вірші. Наведіть приклади з тексту.

 y Висновки.
У вірші «Моє серце в верховині» Р. Бернс використовує притаманні фольклору засоби худож-

ньої виразності. Це художня лексика: постійні епітети, порівняння, узагальнення; синтаксичні 
фігури: повтори, вигуки. Вірш Бернса нагадує народні твори й особливою милозвучністю.

V. Підсумки.
 y Складання асоціативного куща «Роль картин природи у вірші Р. Бернса “Моє серце в верхо-

вині”».

Приклад асоціативного куща

Картини природи
у вірші Р. Бернса

«Моє серце
в верховині»

Передають настрої,
почуття ліричного героя

Увиразнюють єдність
внутрішнього світу

ліричного героя 
з природою

Спонукають до роздумів
на тему любові
до батьківщини

Пов’язані з усною
народною творчістю

Співвідносяться
з настроями, роздумами 

ліричного героя

Допомагають розкрити
патріотичну
ідею твору

Відображають
автобіографічні моменти 

життя поета

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 171–172.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 1–4, підручник, с. 173).

3. Вивчіть вірш «Моє серце в верховині» напам’ять.
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Дата 

Клас 

Урок 52

Т е м а. Генрі Водсворт Лонґфелло (1807–1882). 
«Пісня про Гайавату». Міфи північноамериканських 
індіанців та їх утілення в поемі. Елементи фольклору 

у творі. Образ Гайавати. Ідеї миру, національного 
єднання, служіння народові

Мета: ознайомити з основними фактами життя і творчості Г. В. Лонґ-
фелло, розкрити ідеї миру, національного єднання, служіння народові як 
головні в «Пісні про Гайавату»;

визначити міфологічну основу твору, елементи фольклору, схаракте-
ризувати образ Гайавати в поемі; розвивати навички виразного читання, 
асоціативне й образне мислення, уміння аргументовано висловлювати 
власну думку;

виховувати вдумливого читача, любов до поезії, рідної землі.
Обладнання: підручники, портрет Г. В. Лонґфелло, малюнки Ф. Ре-

мінґтона (предмети побуту індіанців), карта Північної Америки, фрагмен-
ти «Владика Життя скликає народи» та «Люльку Згоди запалено» з муль-
типлікаційного фільму «Люлька Згоди» (режисер І. Гурвич, 1979 р.).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Ваша сила тільки в згоді,
А безсилля – в ворожнечі!

Г. В. Лонґфелло

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
 y Складання асоціативного куща «Фольклор».

Приклад асоціативного куща

ФОЛЬКЛОР

Народна казка

Прислів’я

Приказка

Легенда Пісня Анекдот

Балада

ДумаЗагадкаСкоромовкаМіф

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.

 y Інформаційна довідка «Особливості індіанської культури».
Народи, що заселяли частину світу, відому спочатку як Західна Індія, а згодом як Америка, 

отримали назву «індіанці». Ця назва – результат помилки Христофора Колумба – стала загаль-
ною для різних племен, що колись мешкали на території від Північного до Південного полюса. 
Індіанців називають корінними жителями Америки.

У індіанців відмінне від звичного для «білої» цивілізації ставлення до народження і смерті. 
Так, у деяких племенах датою народження людини вважають не день фізичного народження, 

Урок 52
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а день, коли вона вперше засміялася. Той, хто побачив це першим, має наректи дитину. Імена 
індіанців унікальні, адже обирають їх, уважно прислухаючись і придивляючись до знаків при-
роди, через яку говорить Великий Дух: Лисиця; Темна Хмара; Великий Птах; Той, Що Сидить 
На Землі.

Однією з найважливіших традицій індіанців є шанування предків. Це не просто данина по-
дяки попереднім поколінням, а безпосередній живий зв’язок з духами пращурів, до яких звер-
таються по допомогу, підтримку, пораду. Для індіанців не існує смерті, адже вони сприймають 
життя свого роду як єдине ціле, а не окремий відтинок часу, обмежений особистим життям.

Чимало наших сучасників приваблює романтика індіанського побуту. З книжок і кінофіль-
мів ми знаємо про горді й незалежні племена червоношкірих, про спритних і безстрашних інді-
анських воїнів. Однак головним пам’ятником цивілізації північноамериканських індіанців ста-
ла поема «Пісня про Гайавату», створена Генрі Водсвортом Лонґфелло.

 y Презентація письменника.
Г. В. Лонґфелло – нащадок перших переселенців зі Старого світу. Його предки прибули до 

Північної Америки на початку XVII ст. Дідусь письменника воював за часів революції проти 
англійців, батько вже засідав у конгресі. Здобувши освіту, Лонґфелло три роки подорожував 
Європою, а потім став професором філології в Гарвардському університеті. Він був почесним 
доктором Оксфордського та Кембриджського університетів, почесним членом Російської акаде-
мії наук і вважався одним з найосвіченіших представників свого часу.

У тринадцять років Лонґфелло опублікував свій перший вірш. Згодом його поезія здобула 
ви знання і на батьківщині, і в Європі. Американці називають Лонґфелло своїм першим націо-
нальним поетом. Він уклав тридцятиоднотомну антологію «Вірші різних місцевостей», у якій 
розповів про природу країн світу. Світовою популярністю письменник завдячує поемі «Пісня 
про Гайавату» (1855), створеній на основі міфів, легенд і переказів північноамериканських ін-
діанців.
2. Робота з підручником.
 1. Прочитайте матеріал про Г. В. Лонґфелло (підручник, с. 174–175).

2. Складіть схему «Багатогранність діяльності Г. В. Лонґфелло».

Багатогранність
діяльності

Г. В. Лонґфелло

Видатний науковець

Письменник зі світовим 
ім’ям

Допитливий дослідник

Поліглот

Талановитий історик Плідний перекладач

Пристрасний
фольклорист

3. Слово вчителя. Інформаційна довідка «З історії створення “Пісні про Гайавату”».
Обравши найцікавіші сюжети міфів, легенд, переказів північноамериканських індіанців 

та об’єднавши їх, Лонґфелло написав поему «Пісня про Гайавату». У цьому творі автор висту-
пає ученим-фольклористом і поетом водночас. Гортаючи сторінки його книжки, ми ніби подо-
рожуємо невідомою країною, знайомимося з новими людьми, чимало дізнаємося про їхнє життя 
та звичаї, радощі й горе…
4. Робота з підручником.
 Спираючись на матеріал рубрики «Коментар архіваріуса» (підручник, с. 174–175), складіть 

схему «Риси міфологічного героя в образі Гайавати».
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Риси міфологічного героя в образі Гайавати

ГАЙАВАТА

Має незвичайне
походження,
безсмертний

Уособлює кращі
людські чесноти:

силу духу, мудрість,
непідкупність

Повстає проти
несправедливості
Володаря вітрів

Об’єднує в міцний
союз ворожі

племена
Наділений

незвичайною силою
та надлюдськими

можливостями

Здійснює
численні подвиги

5. Літературознавчий словник.
Поема (підручник, с. 174).

6. Виразне читання уривка «Люлька Згоди» з поеми «Пісня про Гайавату».
7. Евристична бесіда за змістом прочитаного уривка з поеми.
 1. Хто такий Гітчі-Маніто? Як його змальовано у творі?

2. Які деталі увиразнюють владу Гітчі-Маніто над силами природи? Наведіть відповідні ци-
тати з прочитаного уривка.
3. Як було створено Люльку Згоди?
4. З якою метою Гітчі-Маніто скликає племена індіанців?
5. Якими постали перед Владикою Життя індіанці? Про що свідчить їхнє бойове розфарбування?
6. З яким настроєм прийшли індіанці до Гітчі-Маніто? Знайдіть слова, які увиразнюють їхню 
ворожість один до одного.
7. Які національні традиції і звичаї північноамериканських індіанців зображує автор?
8. Назвіть індіанські племена, згадані в уривку.
9. Який художній прийом застосовує автор, порівнюючи настрій і світосприйняття Гітчі-Ма-
ніто та індіанців? Наведіть приклади з тексту.
10. Зачитайте промову Гітчі-Маніто. До чого Владика Життя закликає народи?
11. Як відбулося примирення індіанських племен?
12. Як змінилася вода в річці, після того як індіанці змили бойове розфарбування? У чому 
символічність такого забарвлення води?
13. Ви значте основну думку прочитаного уривка.
14. Що нині означають вислови «викурити люльку згоди» та «закопати сокиру війни»?

 y Висновки.
Гітчі-Маніто, міфічний володар природного світу, скликає індіанців, щоб припинити сварки 

й ворожнечу між ними. Однак племена приходять до Владики Життя в бойовому розфарбуван-
ні, з викликом в очах і звірячою люттю в серцях.

Мудрий Гітчі-Маніто не наказує своїм народам, не примушує їх відновити мир і спокій, 
а збирає на раду, розуміючи, що рішення жити в злагоді вони мають ухвалити самостійно 
і з власної волі.

Уміння знайти потрібні слова заради примирення – це великий дар. І Гітчі-Маніто виконує 
місію миротворця. Владика Життя започатковує для індіанців нову традицію: «запалювати 
люльку на згоду». Вислів «викурити люльку згоди» став крилатим. Він означає примиритися, 
укласти мир, відновити дружні стосунки. До припинення ворожнечі закликає і крилатий вислів 
«закопати сокиру війни».
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8. Робота над образом Гітчі-Маніто.
 Доберіть відповідні цитати до зазначених рис характеру Гітчі-Маніто. Порівняйте Владику 

Життя з героями давньогрецьких міфів.

Образ Гітчі-Маніто в поемі «Пісня про Гайавату»

Риси характеру ГітчіМаніто Цитати

Владність Там стояв Життя Владика,
Гітчі-Маніто могутній…

Надзвичайна фізична сила Одломив рукою камінь…
І дихнув на ліс зелений.
І від подиху у лісі
Загойдались раптом віти…

Доброта Але тихо і ласкаво
Подивився милосердний,
Гітчі-Маніто могутній…

Батьківська любов Наче батько, подивився
На дитячу ворожнечу…

Мудрість Ваша сила тільки в згоді,
А безсилля – в ворожнечі!

Прагнення миру Помиріться ж, мої діти,
Будьте друзями, братами!

 y Висновки.
Образ Гітчі-Маніто ввійшов до галереї міфологічних образів поряд з Прометеєм, Герак лом та 

іншими знаменитими героями. Основними рисами міфологічного героя є сила, розум, людя-
ність. Як і герої давньогрецьких міфів, Гітчі-Маніто несе людям мир, спокій, навчає їх жити за 
законами добра і справедливості. Це мудрий батько народів, справжній лідер нації…
9. Мистецьке відлуння.
 1. Перегляньте фрагменти «Владика Життя скликає народи» та «Люльку Згоди запалено» 

з мультиплікаційного фільму «Люлька Згоди» (режисер І. Гурвич, 1979 р.).
2. Які деталі зовнішності Гітчі-Маніто в мультфільмі свідчать про те, що він Владика Життя – 
володар природного світу?
3. Які кольори переважають у відеоряді на початку мультфільму та наприкінці?

10. Етнографічне дослідження «Національні традиції та звичаї північноамериканських інді-
анців».
 1. Розгляньте малюнки американського художника Ф. Ремінгтона, який достовірно зобразив 

бойовий головний убір, лук для полювання на буйволів, намисто з ведмежих пазурів, трубку 
згоди й безліч інших предметів побуту індіанців. Знайдіть в уривку з поеми «Пісня про Гайа-
вату» відповідні описи.
2. Племена, об’єднані назвою «індіанці», часто не мали нічого спільного, крім долі – долі 
знищених народів. Що залишається від народу, коли йдуть з життя його останні представни-
ки? Іноді нічого. Іноді лише ім’я. Спираючись на текст поеми Лонґфелло, знайдіть на карті 
Північної Америки згадки про індіанські племена.

Д о в і д к а

Половина штатів США має індіанські назви: наприклад, Мічиган, Вісконсин, Міннесота, 
Північна Дакота, Небраска, Орегон, Юта, Айдахо, Алабама, Делавер, Канзас, Оклахома тощо. 
Усі найзначніші північноамериканські озера теж зберегли свої доколумбові назви: Гурон, Ері, 
Онтаріо, Онайда, Сенека, Мічиган тощо.

3. Знайдіть у тексті прочитаного уривка з поеми «Пісня про Гайавату» відомості про північно-
американських індіанців та їхні звичаї. Випишіть відповідні цитати.
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Відомості про північноамериканських індіанців 
та їхні звичаї в уривку «Люлька Згоди»

Відомості Цитати

Назви індіанських племен Північної Америки. Йшли Чоктоси і Команчі,
Йшли Гурони і Мендени,
Делавери і Могоки,
Йшли Шошони і Омоги,
Пони йшли і Чорноноги,
Оджибвеї і Дакоти.

Використання для передачі інформації вогню, диму. Звідусіль усі народи
Дим угледіли на небі…
І збиралися народи…

Вирушаючи на війну чи полювання, індіанці наносили на обличчя кольоровий 
орнамент (під час руху м’язів малюнок «оживав» і навіював страх на ворога). 
Битися з ворогом без бойового розфарбування індіанці вважали ганьбою.

В зброї всі, в яскравих фарбах,
Як дерева в час осінній,
Наче небо на світанні…

Назву «червоні» індіанці отримали тому, що, розмальовуючи тіло й обличчя, 
віддавали перевагу червоному кольору.

Обмивала фарби бою,
І, обмивши, багряніла,
І збігала вниз червона,
Мовби змішана із кров’ю.

Індіанці носили одяг, пошитий переважно з м’якої оленячої шкіри. Поскидали всі убрання
Із оленячої шкури…

Індіанці створили своєрідну «пір’яну геральдику», у якій кожне перо позначало 
якийсь подвиг (як ордени й медалі в сучасних арміях). Про звитягу воїна можна 
було судити за його бойовим оперенням.

Люльку висічіть з каміння,
Очерету наламайте,
Цибухи зробіть із нього
І, оздобивши їх пір’ям,
Запаліть люльки на згоду…

Закопування зброї символізувало в індіанців припинення воєнних дій. Вислів 
«закопати сокиру війни» став крилатим і вживається в усьому світі.

І у землю закопали
Свої палиці і зброю.

На знак примирення, завершення війни представники ворожих індіанських пле-
мен на чолі з вождями сідали поруч і пускали по колу люльку. Вона дістала на-
зву «люлька згоди».

Запаліть люльки на згоду,
І живіть віки братами!

V. Підсумки.
• Стилістичний практикум.
 1. Знайдіть у тексті уривка «Люлька Згоди» гіперболу, порівняння, антитезу, епітети, по-

втори, анафору. Наведіть відповідні цитати.
2. Схарактеризуйте роль засобів художньої виразності в поемі.

Засоби художньої виразності в уривку «Люлька Згоди»
Продовження таблиці

Засоби художньої виразності Цитати

Гіпербола Від червоного бескета
Одломив рукою камінь
І зліпив із нього люльку…

Порівняння В зброї всі, в яскравих фарбах,
Як дерева в час осінній,
Наче небо на світанні…
         …голос,
 як потік, що з гір несеться…
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Продовження таблиці

Засоби художньої виразності Цитати

Антитеза В їх очах – смертельний виклик,
В їх серцях – звіряча лютість…
Але тихо і ласкаво
Подивився милосердний…

Епітети Гітчі-Маніто могутній; ясний величний голос; смер-
тельний виклик; звіряча лютість.

Повтори Очерету наламали,
Цибухи зробили з нього…

Анафора Як потік, що з гір несеться,
Як потік, що пада в прірву…
Дав я землю вам для ловів,
Дав вам води для рибальства,
Дав ведмедя і бізона…

 y Висновки.
У «Пісні про Гайавату» Лонґфелло творчо переосмислив зміст індіанських міфів, опоетизував 

їх, наситив художніми образами. Для того щоб увиразнити фольклорні джерела поеми, митець 
використав епітети, порівняння, гіперболи, повтори, притаманні усній народній творчості. Вод-
ночас «Пісня про Гайавату» – це оригінальний твір, тому тут застосовано й літературні засоби 
художньої виразності: антитезу, анафору, віршовану форму оповіді тощо.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 174–176.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного уривка (№ 1–4, підручник, с. 177).

3. Вивчіть уривок з «Люльки Згоди» напам’ять.
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Дата 

Клас 

Урок 53

Т е м а. Джанні Родарі (1920–1980). «Листівки 
з видами міст». Світосприйняття ліричного героя 

вірша. Туристичні листівки як символ широти світу 
і прагнення до його відкриття

Мета: ознайомити з основними фактами життя і творчості Дж. Рода-
рі, розкрити світосприйняття ліричного героя вірша «Листівки з видами 
міст»; схарактеризувати образ листівок як символ широти світу і праг-
нення до його відкриття;

розвивати навички виразного читання, асоціативне й образне мис-
лення, уміння аргументовано висловлювати власну думку;

виховувати вдумливого читача, любов до поезії, рідного краю.
Обладнання:  підручники, портрет Дж. Родарі, фото куль турно-

історичних пам’яток і краєвидів Італії.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Мандрівник бачить те, що бачить; турист – те, 
що він хоче побачити.

Г. К. Честертон

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Актуалізація суб’єктивного досвіду учнів.
 Пригадайте художні твори, у яких ідеться про подорожі. Назвіть їхніх головних героїв і вка-

жіть, куди вони мандрували.

Подорожі літературних героїв

Автор, назва твору Подорож головного героя

Арабські народні казки про Синдбада-море-
плавця

Подорожуючи морем, купець Синдбад потрапляє до країни воло-
хатих людей-мавп, країни велетів-людожерів та інших казкових міс-
цин.

Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див» Упавши в колодязь, дівчинка Аліса потрапляє до Країни Див.

Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів» Джим Гокінс із друзями вирушає в морську подорож у пошуках пірат-
ських скарбів.

Ж. Верн «Діти капітана Ґранта» Мері й Роберт Ґрант у товаристві інших героїв подорожують навколо 
світу, щоб знайти свого батька.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя. Презентація письменника.

На півночі Італії біля підніжжя Альп є озеро д’Орта з такою синьою і прозорою водою, що 
здається, ніби це шматочок неба, пролитий дощем на кам’янисті береги. Коло озера розташова-
не містечко Оменья, вузькі вулички й низькі будинки якого потопають у зелені та квітах. Саме 
там 23 жовтня 1920 р. народився відомий письменник Джанні (Джованні) Франческо Родарі. 
Батько його, Джузеппе Родарі, був власником невеликої пекарні й магазинчика «Хлібобулочні 
вироби та продовольчі товари».

У дитинстві Джанні часто хворів, але, незважаючи на це, учився грати на скрипці, складав 
вірші, із задоволенням малював і мріяв стати знаменитим художником. Коли хлопчикові випо-
внилося дев’ять років, помер батько і для родини настали важкі часи. Щоб прогодувати дітей 
(у Джанні було ще двоє братів – Чезаре й Маріо), мати влаштувалася служницею в багатий дім.
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Освіту Родарі довелося здобувати в духовній семінарії: там можна було вчитися дітям бідня-
ків, а ще безкоштовно годували й одягали. У 1937 р., щоб матеріально підтримати сім’ю, юнак 
став учителем початкової школи й водночас відвідував лекції на філологічному факультеті Мі-
ланського університету.

Родарі подобалося працювати з дітьми. Спеціальної освіти він не мав, тож, можливо, «уче-
ним» учителем і не був, однак веселим був напевно. Його вихованці залюбки зводили будиноч-
ки з літер, досхочу і з користю фантазували, слухали цікаві й повчальні оповідки, вигадані 
молодим наставником. Родарі згадував: «Я розповідав у класі історії, які не мали ані наймен
шого стосунку до реальності і здорового глузду, історії, які я вигадував, тому що любив дітей 
і сам був не проти побавитися…» Саме так, під час шкільних уроків, народилося чимало його 
казок: «Подорож Блакитної стріли», «Джіп у телевізорі», «Джельсоміно в Країні брехунів», 
«Казки по телефону», «Планета новорічних ялинок», «Які бувають помилки», «Пригоди Цибу-
ліно».

Якось Родарі спало на думку записати свої оповідки. Робив він це й тоді, коли працював 
журналістом. А згодом його твори почали друкувати в газетах, дитячих журналах, видавати 
окремими книжками.
2. Робота з підручником.
 1. Прочитайте матеріал про Дж. Родарі, уміщений на с. 177–178 підручника.

2. Створіть асоціативну хвилю на тему «Дж. Родарі – майстер казкових історій». 

Любов до дітей Дитячі фантазії Цікаві оповідки
для учнів

Народження казок 
на уроках

Враження від
подорожей

Дж. Родарі – майстер казкових історій

3. Віртуальна подорож «Пам’ятки історії та культури Італії» (з використанням тематичних 
фото).

Колізей – амфітеатр, пам’ятник архітектури Давнього Риму, одна з найвідоміших і най-
грандіозніших споруд стародавнього світу, що збереглися до нашого часу. Колізей було призна-
чено для масових видовищ: тут влаштовували бої гладіаторів, боролися з дикими тваринами, 
інсценували морські битви. Нині Колізей вважається одним із символів Риму й усієї Італії.

Капітолій – один із семи пагорбів, на яких було засновано Давній Рим. На цьому пагорбі 
стояв Капітолійський храм (його теж називали Капітолієм), де відбувалися засідання сенату 
й народні збори.

Форум – площа в Давньому Римі, на якій скликалися загальні збори містян, проводилися 
ярмарки та вершився суд. Форум – це великий майдан з безліччю будинків, центр політичного 
життя.

Міланський собор – споруда в готичному стилі з білого мармуру, розташована в місті Мілані. 
Собор, який будували майже шістсот років, прикрашено трьома тисячами статуй.

Пізанська вежа – частина собору Санта Марія Маджоре в Пізі, знаменита тим, що дуже на-
хилена. Усесвітньо відомий учений Галілей використовував Пізанську вежу для своїх дослідів. 
З горішнього її поверху він кидав різні предмети, аби довести, що швидкість падіння не зале-
жить від маси тіла, що падає.

Венеція – місто, розташоване на ста вісімнадцятьох невеликих островах між материком 
та Адріатичним морем. Його перетинають сто шістдесят каналів, через які перекинуто близько 
чотирьохсот мостів. Можна сказати, що Венеція стоїть на воді.

Генуя – місто зі славним минулим морської республіки. Назву його пов’язують з дволиким 
богом Янусом: одним боком Генуя «дивиться» на море, а другим – звернена до гір. Уважається, 
що саме в цьому місті народився великий мореплавець Христофор Колумб.

Неаполь – третє за величиною місто в Італії. У XVIII ст. воно ввійшло в приказку. Крилатий 
вислів «Побачити Неаполь і померти» став прототипом подібних фраз щодо багатьох інших 
культурних пам’яток світу.
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Везувій – вулкан на півдні Італії, єдиний активний вулкан материкової Європи. Везувій відо-
мий тим, що під час виверження в 79 р. н. е. знищив римське місто Помпеї (приблизне число 
загиблих – дві тисячі осіб); уважається одним з найнебезпечніших вулканів світу. Відомо понад 
вісімдесят значних вивержень цього вулкана.
4. Словникова робота.

Гондола – традиційний венеціанський гребний човен; один із символів Венеції. Історично 
гондоли були основним засобом руху каналами міста, нині служать для розважання численних 
туристів.

Глянець – 1. Блиск начищеної, відполірованої або лакованої поверхні. 2. Перен. Про блиску-
чий зовнішній вигляд, манери.
5. Виразне читання вірша «Листівки з видами міст».
6. Евристична бесіда за змістом прочитаного вірша.
 1. Умовно поділіть вірш «Листівки з видами міст» на дві частини. Поясніть свою думку.

2. Які пам’ятки історії та культури Італії згадано у вірші «Листівки з видами міст»?
3. Чому Дж. Родарі зосереджує увагу читача на туристичних листівках? Що вони символізу-
ють?
4. Яким є інший, «не глянцевий» бік життя італійців? Чому на нього не звертають уваги 
туристи?
5. Доведіть, що вірш побудовано на антитезі.
6. Які слова з вірша втілюють його основну думку? Прочитайте їх.

 y Висновки.
Вірш «Листівки з видами міст» починається з уявної подорожі містами Італії. Однак за пере-

ліком легендарних пам’яток туристичної перлини світу Родарі подає опис іншого життя краї-
ни – життя «без глянцю», сповненого соціальної несправедливості й негараздів. За настроєм 
і змістом друга частина вірша протилежна першій. Автор переносить нас у країну соціальних 
контрастів, що увиразнено низкою антитез. Закінчується вірш словами «Картинки веселі, жит
тя – суворе», що виражають основну думку твору: якщо прагнеш об’єктивності, світ треба 
сприймати цілісно й неупереджено.

V. Підсумки.
• Робота з підручником.
 Дайте відповідь на запитання до прочитаного твору під рубрикою «Пофантазуйте!» (№ 6, під

ручник, с. 179). Напишіть твір, спираючись на запитання:
1. Які міста ви вважаєте символами України?
2. Які культурні та історичні пам’ятки найяскравіше представляють нашу країну?
3. Який бік життя українців ви вважаєте життям «без глянцю»?

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 177–179.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 1–5, підручник, с. 179).

3. Підготуйтеся до виразного читання улюблених віршів зарубіжних авторів.
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Дата 

Клас 

Урок 54

Т е м а. Урок виразного читання. 
Поетичне бачення світу

Мета:  ознайомити з методами запам’ятовування художніх текстів; 
розширити знання про засоби емоційно-образної виразності;

розвивати навички запам’ятовування й виразного читання поетичного 
твору, уміння висловлювати власну думку й обґрунтовувати її;

прищеплювати повагу до літературної творчості, любов до краси 
поетич ного слова, інтерес до духовних надбань людства; виховувати 
всебічно розвинену особистість.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: урок виразного читання.

Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!..

Т. Шевченко

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• З теорії виразного читання.
 Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

А логічна пауза
Б рима

В тема
Г інтонація

Ґ логічний наголос

Д ритм
Е ідея
Є темп

1 те, про що загалом ідеться в художньому творі
2  зупинка між окремими словами, реченнями відповідно до змісту, 
почуттів, намірів висловлювання
3  співзвучність у закінченнях віршових рядків
4  основна думка художнього твору, що містить оцінку зображених 
у ньому життєвих явищ
5 упорядковане чергування наголошених і ненаголошених складів 
у рядку
6 виділення голосом основних слів, що виражають зміст усієї фрази
7 швидкість правильного і природного відтворення змісту твору
8 мелодійний лад мови, який відображає ставлення до висловлю- 
вання

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.

Щоб читати вірші напам’ять красиво й виразно, щоб привернути увагу слухачів до їхнього 
змісту, треба багато й наполегливо працювати. Наприклад, відомий давньогрецький політик 
і філософ Демосфен мав вади мовлення, боявся натовпу, але успішно все це подолав і став одним 
з найвідоміших ораторів усіх часів і народів.

Наш урок пов’язаний з розвитком пам’яті, запам’ятовуванням. Зауважте: швидко та якісно 
запам’ятовувати інформацію допомагає наука, яка називається мнемонікою.

Над проблемою запам’ятовування люди почали замислюватися дуже давно. Із цього приводу 
існує така легенда. Якось давньогрецького поета Симоніда Кеоського (556–469 pp. до н. е.) було 
запрошено на великий бенкет. Коли гості вже сиділи за столом, слуга викликав поета із зали, 
завдяки чому він, єдиний з присутніх, залишився живий: саме тієї миті впала стеля. Ніхто не 
знав усіх запрошених. Тоді Симонід почав пригадувати, тобто уявляти, у якому порядку сиділи 
гості. У такий спосіб вдалося встановити особи загиблих.

Урок 54



219

Пережита трагедія справила на Симоніда надзвичайно сильне враження, і згодом він створив 
новий метод запам’ятовування, який дістав назву «метод локусу», тобто місць. Поет вигадав 
уявне місто й поділив його на кілька районів: для хронології, географічних назв, імен тощо. 
У кожному районі було десять уявних будинків на сто кімнат. У цих вигаданих кімнатах міс-
тилася інформація, яку потрібно було пам’ятати.

Майже всі давні оратори, зокрема Піфагор, Плутарх, Цицерон, користувалися цим методом 
і постійно вдосконалювали його. Жоден з них не виступав із конспектом у руках. Пізніше цей 
метод дістав назву «метод Цицерона». Цицерон для кращого запам’ятовування уявляв власний 
будинок, розміщуючи тези (пункти поширеного плану) своїх промов у різних куточках кімнат. 
Можливо, звідси й пішов вислів «Удома і стіни допомагають».

Існують і сучасні методи запам’ятовування, наприклад ті, що пропонує «Школа ейдетики». 
Ось кілька корисних порад цієї школи.

1. Усе, що хочете запам’ятати, – уявляйте.
2. Майте на увазі: усе, що ви побачили, відчули, почули, уже запам’яталося.
3. Не думайте словами – думайте образами (уявленнями).
4. Легко пригадується тільки те, що ви уявили. Тому фантазуйте.
5. Не заучуйте вірші строфами (куплетами), а тільки повністю.
6. Не повторюйте того, що вивчаєте, чотири-п’ять разів поспіль, краще зробіть це через одну-

три години.
7. Хваліть себе навіть за незначні успіхи.
8. Перед тим як заснути, уявляйте себе здоровими і щасливими.
9. Прокидайтеся із задоволенням, уявляючи майбутні успіхи.

2. Робота над виразним читанням вірша Р. Бернса «Моє серце в верховині».
 1. Зверніть увагу на розділові знаки у вірші. Поясніть їх. Відповідно до розділових знаків 

розставте паузи.
2. Пам’ятайте, що через картини природи Бернс проводить ідею любові до батьківщини ма-
лої та батьківщини як країни. Під час читання на цьому слід наголосити інтонаційно.
3. Пам’ятайте, що для вірша «Моє серце в верховині» характерна спокійна атмосфера. Ви-
значте своє ставлення до картин природи.
4. Ви значте початок і закінчення фраз, що становлять змістову цілісність.
5. Знайдіть суголосні склади.
6. Знайдіть слова, що мають найбільше емоційне навантаження. Спробуйте виділити їх інто-
наційно.
7. Знайдіть у вірші строфу, що є кульмінацією думки автора й ліричного героя. Оберіть спо-
сіб зосередити увагу слухача на цих рядках.
8. Ви значте загальний настрій вірша. Складіть партитуру твору, тобто графічне зображення 
його звучання (позначення пауз, наголосів, підвищень і знижень тону, зміни інтонації тощо).
9. Прочитайте вірш відповідно до опрацьованих пунктів.

3. Робота над виразним читанням уривка з поеми Г. В. Лонґфелло «Пісня про Гайавату».
 1. Зверніть увагу на розділові знаки у вірші. Поясніть їх. Відповідно до розділових знаків 

розставте паузи.
2. Пам’ятайте, що поему побудовано на міфологічному матеріалі. Її епічний настрій допомо-
жуть відтворити окличні інтонації та паузи.
3. Поміркуйте, з якою інтонацією слід читати рядки з повторами слів. Як потрібно інтона-
ційно виділити спонукальні дієслова?
4. Пам’ятайте, що для уривка з поеми «Пісня про Гайавату» характерне поєднання настано-
ви й поради. Ви значте своє ставлення до подій.
5. Ви значте початок і закінчення фраз, що становлять змістову цілісність.
6. Знайдіть суголосні склади.
7. Знайдіть слова, що мають найбільше емоційне навантаження. Спробуйте виділити їх інто-
наційно.
8. Ви значте загальний настрій вірша. Складіть партитуру твору.
9. Прочитайте вірш відповідно до опрацьованих пунктів.

4. Виразне читання вивчених напам’ять віршів.
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Пам’ятка
«Секрети акторської впевненості»

1. Перед читанням напам’ять повторіть мовчки текст вірша.
2. Перед тим як читати вголос, приберіть зручну і правильну позу (станьте рівно, розправте 

плечі, наберіть потрібну кількість повітря).
3. Назвіть автора і твір, який декламуватимете.
4. Для впевненості на початку читання можете періодично дивитися на двох-трьох учнів, 

з якими товаришуєте (щоб відразу не знітитися), а згодом, оволодівши ситуацією, варто охоп-
лювати поглядом увесь клас.

5. Читання вірша можете супроводжувати жестами, але вони мають бути стриманими, не 
втомлювати й не відволікати слухачів.

6. Читаючи, не поспішайте, набирайте повітря рівними частинами під час пауз.
7. Декламуючи, уявляйте картини, які озвучуєте, змальовуйте їх у відповідному темпі з від-

повідним настроєм. Не бійтеся забути слова.
8. Не варто читати вірш занадто голосно, оскільки майстерність читання художнього твору 

визначається передусім вдало обраними темпом та інтонацією, дотриманням пауз, настроєм, 
доречними мімікою, жестами тощо.

V. Підсумки.
• Аналіз учнівських виступів.

VІ. Домашнє завдання.
 Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 9 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна літе

ратура. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).



221

Дата 

Клас 

Урок 55

Т е м а. Контрольна робота № 5. 
Поетичне бачення світу

Мета: підсумувати й узагальнити знання учнів про вивчені поезії, 
їхню жанрову специфіку та сюжетне розмаїття;

виявити рівень літературознавчих умінь і навичок; розвивати зв’язне 
мовлення, логічне мислення;

виховувати дисциплінованість, зібраність, уміння зосередитися.
Обладнання:  посібник «Зарубіжна літера тура. 6 клас. Зошит для 

контрольних і самостійних робіт» (автори Є. Волощук, О. Слободянюк).
Тип уроку: урок контролю рівня навчальних досягнень.

Читання робить людину обізнаною, бесіда – 
винахідливою, а звичка записувати – точною.

Ф. Бекон

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Оголошення теми, мети, завдань, епіграфа уроку.
ІІ. Мотивація  навчальної  діяльності.  Ознайомлення  з  кри те-

ріями оцінювання.
ІІІ. Робота над завданнями контрольної роботи № 5 «Поетич-

не бачення світу»  (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна літе-
ратура. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).

ІV. Підсумки.
V. Домашнє завдання.

 Опрацюйте підсумкові запитання й завдання до частини «Поетичне бачення світу» (підруч
ник, с. 180).

Урок 55
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Дата 

Клас 

Урок 56

Т е м а. Рей Дуґлас Бредбері (1920–2012). 
«Усмішка». Тривога через руйнування 

духовних цінностей
Мета: ознайомити з особливостями творчості Р. Д. Бредбері, зі зміс-

том його оповідання «Усмішка»; формувати уявлення про фантастику як 
різновид художньої літератури;

розвивати навички аналізу художнього тексту, творів живопису; роз-
вивати уяву, творче, асоціативне й образне мислення; учити висловлю-
вати власні судження щодо подій, зображених в оповіданні, добираючи 
цитатний матеріал;

прищеплювати інтерес до фантастичної літератури.
Обладнання: підручники, портрет Р. Д. Бредбері, репродукція карти-

ни Л. да Вінчі «Джоконда», картки з висловлюваннями Р. Д. Бредбері.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Якщо ви не думаєте про 
майбутнє, у вас його не буде.

Дж. Ґолсуорсі

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Хвилина гіпотетичного аналізу.
 Чи може стати нашим майбутнім те, про що попереджають письменники-фантасти?

1. Загибель людства внаслідок постійного вдосконалення всіх видів озброєння. 2. Вироджен-
ня людей унаслідок «зайвого добробуту» й відсутності необхідності працювати. 3. Занепад 
мистецтва внаслідок розвитку техніки. 4. Глобальні катастрофи. 5. Видозміна природи та лю-
дини під впливом радіації. 6. Загибель Землі внаслідок космічної катастрофи. 7. Загальна 
система контролю над думками й почуттями людей. 8. Загибель людської цивілізації внаслі-
док масового і тривалого вживання наркотиків. 9. Зникнення людства внаслідок різкого ско-
рочення народжуваності.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Презентація письменника «Секрети великого фантаста».

 За поданими висловлюваннями Р. Д. Бредбері складіть психологічний портрет письменника.
І н ф о р м а ц і й н а  к а р т к а № 1. Творчість. Запитання журналіста: «Що означає для Вас 

писати?» В і д п о в і д ь  Б р е д б е р і: «Найпрекрасніша у світі справа! Неперевершена, чудова, 
чарівна справа! Для мене це завжди було радістю».

І н ф о р м а ц і й н а  к а р т к а № 2. Літературні вчителі. «Жуль Верн – мій батько, Герберт 
Веллс – мудрий дядечко. Едґар Аллан По для мене двоюрідний брат… Моєю матір’ю, вочевидь, 
була Мері Шеллі… Ну ким я ще міг стати, як не письменником-фантастом, – у такій сімейці».

І н ф о р м а ц і й н а  к а р т к а № 3. Витоки ерудованості. «Справедливо буде вважати мене 
випускником бібліотеки».

І н ф о р м а ц і й н а  к а р т к а № 4. Народження ідеї. «Я цікавлюся різними галузями знань… 
Деякі галузі знаю найкраще: психіатрію, філософію, поезію, літературу… Думки, які я взяв 
з різних дисциплін, накопичуються і спалахують у мозку».

І н ф о р м а ц і й н а  к а р т к а № 5. Мета письменницької діяльності. «Я повинен змусити вас 
повірити в любов, у життя…».

Урок 56
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2. Робота з підручником.
 1. Прочитайте розділ «Майбутнє людства у фантастичній літературі» (підручник, с. 182–184).

2. Спираючись на матеріали прочитаного розділу, визначте особливості оповідань Р. Д. Бредбері.

Побудовані за принципом розгорнутої відповіді на запитання «Що відбу-
лося б, якби?..»

Сюжети не доведено до логічного кінця, долі персонажів не визначено

Гострий, непередбачуваний розвиток подій

Основний конфлікт – зіткнення між творчим розвитком людини та безду-
ховністю суспільства

Порушені проблеми є «больовими точками» сучасного суспільства

Особливості
оповідань

Р. Д. Бредбері

3. Літературознавчий словник.
Фантастична література (фантастика) – різновид художньої літератури, що зображує див-

ний, незвичайний світ, з яким у реальному житті людина не стикається.
Науково-фантастична література – різновид фантастичної літератури, основною темою якого 

є дослідження та прогнозування наслідків досягнень науково-технічної думки.
Футурологѕчна література – література, у якій у художній формі прогнозується майбутнє 

людства.
Утопія – художнє зображення ідеального суспільного устрою.
Антиутопія – художнє зображення небезпечних наслідків, пов’язаних з експериментами над 

людством задля його «поліпшення».
Конфлѕкт (підручник, с. 183).
Символ – предметний або словесний знак, який виражає сутність певного явища.

4. Словникова робота.
Цивілізація – 1. Рівень суспільного розвитку, духовної та матеріальної культури, сучасна 

культура, прогрес, освіта. 2. Третій рівень розвитку людської культури, після дикунства й вар-
варства.

Технократія – ідеологія створення суспільства, де влада належить науково-технічним спеці-
алістам.

Технократична цивілізація – цивілізація, що ґрунтується на розвитку науки й техніки.
Постіндустріальне суспѕльство – суспільство, в економіці якого внаслідок науково-технічної 

революції надається перевага інформації та знанням.
Троглодит – 1. Первісна печерна людина. 2. Перен. Некультурна людина, невіглас.
Фінал – заключна частина будь-чого.

5. Коментоване читання оповідання «Усмішка».
6. Евристична бесіда за змістом прочитаного твору.
 1. Де й коли відбувається дія оповідання? З якими подіями, на вашу думку, пов’язаний зо-

бражений у творі занепад цивілізації?
2. Який світ створили люди з майбутнього?
3. Якою зображено матеріальну культуру людства у 2061 р.?
4. Носіями яких цінностей стали люди? Що вони вважають найголовнішим у житті?
5. Про які свята розмовляють Том і Ґріґсбі? Чим ці свята відрізняються від нашого уявлення 
про святкування? У чому причина таких змін?
6. Як ви розумієте слово «цивілізація»? Які матеріальні й духовні складники нинішньої ци-
вілізації знищено в майбутньому, яке змалював Бредбері? Чи має наше суспільство вади? До 
чого вони можуть призвести?
7. Чи може хтось виправити ситуацію 2061 р.? Якою має бути ця людина? Чи може одна 
людина змінити напрямок розвитку суспільства?
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8. Хто, на вашу думку, створює цивілізацію, а хто її руйнує?
9. Чим відрізняється Том від інших людей у черзі? Чому його вважають знавцем мистецтва?
10. Що вразило Тома, коли він дивився на картину? Які почуття його охопили?
11. Чому Том був вражений вандалізмом людей із черги? Як це характеризує хлопчика?
12. Чому автор уклав у руку Тома клаптик полотна, на якому зображена усмішка Мони 
Лізи?
13. Ви значте символічне значення фіналу оповідання.
14. Чи вірить Бредбері у відродження людства? Які слова з тексту оповідання про це свід-
чать?

 y Висновки.
Змальовані в оповіданні події відбуваються у 2061 р. Цивілізацію зруйновано, духовність за-

непала, люди потерпають від матеріальної скрути. У суспільстві панує ненависть до минулого, 
до того, що призвело до війн, нестатків, голоду. Люди вважають, що причиною всіх нещасть 
є цивілізація, тож як свято сприймають знищення її атрибутів: книжок, автомобіля тощо.

Як і всі інші, хлопчик на ім’я Том стоїть у довгій черзі до картини Леонардо да Вінчі «Мона 
Ліза», щоб плюнути в неї. Однак шедевр великого митця зворушує душу дитини… Бредбері 
змальовує сцену вандалізму: отримавши дозвіл розтерзати полотно, юрба кидається до нього 
й роздирає на шматки. Підхоплений натовпом, Том у нестямі теж відриває клаптик полотна. 
Уже вдома, при світлі місяця, хлопчик бачить, що йому дісталася усмішка Мони Лізи…

Фінал оповідання символічний: відродження людства можливе, якщо усмішка Джоконди 
змушує схвильовано битися хоч одне серце. Є надія, що після ночі знову настане ранок, – 
і з ним автор пов’язує свої сподівання.
7. Сторінка ерудита. 

«Мона Ліза» («Джоконда») – картина італійського художника ХVІ ст. Леонардо да Вінчі, на 
якій зображено молоду неаполітанку, імовірно – дружину Франческо дель Джокондо (звідси 
друга назва картини). Автора картини сучасники вважали людиною вельми загадковою й навіть 
причетною до чародійства, така слава закріпилася й за цим його твором.

Образ Мони Лізи вражає дивовижною одухотвореністю. Наш погляд одразу зустрічається 
з поглядом Джоконди, і, дедалі уважніше придивляючись до портрета, ми помічаємо, що вираз 
її обличчя постійно змінюється, як у живої людини. Навіть репродукції зберігають цю дивну 
властивість. Усмішка Мони Лізи здається то глузливою, то лукавою, то сумною, то таємничою, 
тому, напевно, уже багато століть надихає на різноманітні гіпотези щодо її тлумачення. Та 
в будь-якому разі ця картина – шедевр, неминуща гордість усього людства.
8. Пошук творчого рішення.
 В оповіданні «Усмішка» людям із черги було заборонено жбурляти в картину камінням, але 

дозволено плювати на неї. Як ви можете це пояснити?

Д о в і д к а

У давні часи існувала традиція: насаджуючи нову, чужу віру народ примушували плювати 
на своїх богів, у такий спосіб спонукаючи відмовитися від поклоніння їм. Камінням жбурляли 
в злодіїв, зрадників. Крилатими стали слова Ісуса з Біблії: «Хто з вас без гріха, хай першим 
кине в Мене камінь».

V. Підсумки.
• Робота в парах. Символічне значення фіналу оповідання «Усмішка».
 Розкрийте символічне значення образів, які використав автор у фіналі оповідання «Усмішка».

Приклад відповіді

Дитина – майбутні можливості, простота й невинність помислів. Картина «Джоконда» – 
символ краси в мистецтві, духовного відродження. Усмішка – символ віри у вічність краси. Сон – 
вісник подій прийдешнього. Місяць – символ вічного повернення, процесів, які повторюються. 
Ранок – символ пробудження людяності, початку нового життя.
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VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 182–184.
 2. Опрацюйте запитання й завдання рубрики «Літературний практикум» (№ 1–4, підручник, 

с. 185).
3. З тексту оповідання «Усмішка» доберіть цитати для характеристики образу Тома.
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Дата 

Клас 

Урок 57
Т е м а. Р. Д. Бредбері «Усмішка». Образ Тома, його 
динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття 

основної ідеї твору
Мета: проаналізувати образ головного героя оповідання «Усмішка», 

простежити його розвиток; проаналізувати прийоми створення ефекту 
трагічного оптимізму в оповіданні; розкрити значення образу Джоконди 
та символічне значення фіналу твору;

розвивати навички словесного малювання, аналізу художнього тек-
сту, уяву та творче мислення; учити висловлювати власні судження щодо 
зображених подій, працювати з цитатами;

прищеплювати інтерес до фантастичної літератури.
Обладнання: підручники, репродукція картини Л. да Вінчі «Джокон-

да», текст вірша Л. Костенко «Вже почалось, мабуть, майбутнє…».
Тип уроку: комбінований.

В основі будь-якої цивілізації лежить вражаючий 
парадокс: людина врівноважує могутність натовпу.

А. де СентЕкзюпері

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Біографічна реконструкція.
 За ключовими словами відновіть відомості про Р. Д. Бредбері.

Р. Д. Бредбері писав… (фантастичні твори); розробляв… (інтер’єр космічного корабля); 
виступав… (з публічними лекціями з питань науковотехнічного прогресу); консультував… 
(представників різних професій: від спеціалістів космічної галузі до чиновників); брав участь… 
(у створенні мультиплікаційних фільмів, телесеріалів).

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Словесне малювання.
 За поданими цитатами змалюйте, яким постає майбутнє людства в оповіданні «Усмішка».

2061 рік

Житло
«Стоїмо тут удосвіта в холоді, усе-
редині все злиплося від голоду, 
самі живемо в печерах, і нічого нам 
не лишилося…»

Їжа
«Це не була справжня кава. Її за-
парили з якихось ягід, зібраних 
за містом».

Правоохоронні органи
«На кожному кутку обгородженої 
ділянки стояли полісмени – чет-
веро чоловіків із жовтою пово-
розкою на зап’ястку, знаком їх-
ньої влади над усіма іншими».

Культура
«Свята, які їм випали за останні 
роки… коли вони порвали всі 
книжки і спалили їх на майдані, 
тоді всі реготали, мов п’яні».

Одяг
«Хекав на свої червоні, обвітрені 
руки, позираючи… на засмальцьо-
ваний, з цупкої мішковини одяг…»
«Тепло… змусило чоловіків по-
скидати страхітливу одіж та 
брудні капелюхи».

Промисловість
«Замість міст – звалища мотлоху, 
шляхи від бомб ніби викорчувані…»
«Та найкраще… було тоді, коли 
руйнували завод, який ще нама-
гався виготовляти літаки».

Сільське господарство
«Половина полів уночі світиться 
від радіації».

Природа
«Сморід зруйнованого міста ши-
рився в спекотному повітрі, щось 
кублилося серед уламків будівель».

Руїна цивілізації

Руїна духовності

Урок 57
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2. Творча робота.
 Спираючись на зміст оповідання Р. Д. Бредбері, доведіть слушність слів французького 

письменника Анатоля Франса: «Майбутнє – у теперішньому, але майбутнє – і в минулому. 
Це ми створюємо його. Якщо воно погане, у цьому наша провина».

Зв’язок часів в оповіданні «Усмішка»

Теперішнє
«Уся річ у ненависті. Ненависті 
до всього, пов’язаного з Мину-
лим».
«Нічого нам не лишилося…»

Майбутнє
«– Насправді виявиться, що най-
перше – знову війна!
– А може, цього разу все буде 
інакше».
«З’явиться… Людина, яка мати-
ме чутливе серце до прекрасно-
го. І зможе повернути нам, сказа-
ти б, обмежену Цивілізацію, таку, 
щоб ми могли жити мирно».

Минуле
«Огидний безлад».
«Юрба, яка в Минулому верхово-
дила у світі…»

3. Словникова робота.
Трагѕчний – зокрема: який виражає важкий душевний стан, страждання, свідчить про них; 

який супроводжується людським стражданням і загибеллю важливих для життя цінностей.
Оптимѕзм – позитивний погляд на життя. Оптимізм стверджує, що світ чудовий, з будь-якої 

ситуації є вихід.
4. Робота в парах. Цитатна характеристика головного героя оповідання «Усмішка».
 Образ Тома в оповіданні «Усмішка» подано в розвитку. Дослідіть, які етапи долає герой на 

шляху духовного відродження, і наведіть відповідні цитати з твору.

Духовне відродження Тома

Етапи розвитку образу Тома Цитати

Один з натовпу. Він тупцював на місці… позираючи… на довгу вервечку 
чоловіків та жінок попереду.

Особистість, яка вирізняється з-поміж інших. – Цей хлопець тямить у мистецтві. Зрозумів?

Має власну думку, замислюється над тим, що відбува-
ється.

Чому всі ми стоїмо у черзі?.. Чому всі мусять плювати?

Отримав потужний емоційний поштовх. Жінка усміхалася Тому з картини лагідно й загадково, 
а він, відповідаючи на її погляд, чув калатання власного 
серця, немов йому у вухах звучала якась музика.
– Вона гарна, – повторив він.

Зміна світосприйняття під впливом мистецтва. Лише Том стояв принишклий осторонь від розбурханого 
натовпу. Він поглянув на свою руку. Вона міцно притиска-
ла до грудей клаптик полотна, ховаючи його.

Початок духовного відродження. Через годину він все ще бачив її, навіть після того, як обе-
режно склав і заховав. Він заплющив очі, а Усмішка не зни-
кала в темряві. Вона все ще була з ним, тепла і лагідна, 
коли він заснув…

5. Хвилина гіпотетичного аналізу.
 Хто, на думку Р. Д. Бредбері, допоможе людству відродити втрачені духовні цінності? Об-

ґрунтуйте відповідь цитатами з оповідання «Усмішка».
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Юрба
«– Людина ненавидить те, що 
зламало її, покалічило їй жит-
тя. – Тому ми ненавидимо всіх 
і все…»
«Натовп ревів на все горло, і руки 
роздирали портрет, як шмат па-
далі зграя голодних птахів». Том

«…а він, відповідаючи на її погляд, чув 
калатання власного серця, немов йому 
у вухах звучала якась музика».
«Він все ще бачив її, навіть після того, 
як обережно склав і сховав… Усмішка 
не зникала в темряві. Вона все ще була 
з ним, тепла і лагідна…»

Джоконда
«Жінка усміхалася Тому з карти-
ни лагідно й загадково…»

«Ще з’явиться… якийсь го-
ловатий і підлатає цивіліза-
цію. Та людина матиме чут-
ливе серце… І зможе повер-
нути нам… Цивілізацію, таку, 
щоб ми могли жити мирно».

бл. 1503 р.
Символ Відродження

2061 р.
Надія на відродження 

духовності

діалог людини з Прекрасним

протистояння

 y Висновки.
Зустрівшись із Прекрасним, Том усім своїм єством відгукується на його поклик, серцем відчу-

ває красу. От тільки в черзі цього ніхто не помічає… Занурені в буденність, охоплені ненавистю 
до всіх і всього люди не помічають, що той «головатий, який підлатає цивілізацію» поряд з 
ними.

Том самотній у своєму прозрінні. Однак навіть те, що юрба замислюється над питанням, хто 
зможе відродити втрачене, свідчить про оптимізм Бредбері. Якою має бути така людина? Відпо-
відь звучить з натовпу: «Та людина матиме чутливе серце до прекрасного». Зміни, що відбува
ються у світосприйнятті Тома, дають віру в те, що Краса здатна врятувати людство від 
самознищення.
6. Літературні паралелі.
 1. Прочитайте вірш української поетеси Л. Костенко «Вже почалось, мабуть, майбутнє…» 

(додаток до уроку, с. 230).
2. Про які вічні духовні цінності нагадує поетеса?
3. Які застереження людству, висловлені у вірші, суголосні роздумам Р. Д. Бредбері в опо-
віданні «Усмішка»?

V. Підсумки.
• Ознаки фантастичної літератури.
 Ознайомтеся з наведеною схемою. Спираючись на неї, доведіть, що оповідання «Усмішка» 

належить до фантастичних творів.

Ознаки фантастичної літератури

Фантастична література

Прогноз майбутнього
розвитку науки та техніки

Неймовірне зображено як 
правдоподібне Зображення вигаданих  

наукових відкриттів

Ідея позитивного або
негативного впливу

досягнень науки на життя 
суспільства Вигадану реальність

змальовано як дійсність

Створення моделі
майбутнього
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VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте матеріали підручника, уміщені на с. 184–188.
 2. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 1–4, підручник, с. 188–189).

 

Д О Д А Т О К   Д О   У Р О К У

* * *

Вже почалось, мабуть, майбутнє.
Оце, либонь, вже почалось…
Не забувайте незабутнє,
воно вже інеєм взялось!

І не знецінюйте коштовне,
не загубіться у юрбі.
Не проміняйте неповторне
на сто ерзаців у собі!

Минають фронди і жиронди,
минає славне і гучне.
Шукайте посмішку Джоконди,
вона ніколи не мине.

Любіть травинку, і тваринку,
і сонце завтрашнього дня,
вечірню в попелі жаринку,
шляхетну інохідь коня.

Згадайте в поспіху вагона,
в невідворотності зникань,
як рафаелівська Мадонна
у вічі дивиться вікам!

В епоху спорту і синтетики
людей велика ряснота.
Нехай тендітні пальці етики
торкнуть вам серце і вуста.

Л. Костенко
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Дата 

Клас 

Урок 58

Т е м а. Роберт Шеклі (1928–2005). «Запах думки». 
Утвердження сили людської думки в оповіданні. 

Гуманістичний зміст твору – віра в перемогу 
людського розуму

Мета: ознайомити з особливостями творчості Р. Шеклі, змістом його 
оповідання «Запах думки»; розкрити утвердження сили людської думки 
у творі; дослідити духовне й фізичне випробування Кліві;

розвивати навички аналізу художнього тексту, уяву, творче, асоціа-
тивне й образне мислення учнів; учити висловлювати власні судження 
щодо зображених у творі подій, добирати цитатний матеріал для харак-
теристики героя;

прищеплювати інтерес до фантастичної літератури.
Обладнання: підручники, портрет Р. Шеклі, дидактичний матеріал.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Фантастика має справу не з людиною, 
а з людським родом як таким, і навіть 
з можливими видами розумних істот.

С. Лем

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Актуалізація суб’єктивного досвіду учнів.
 Які літературні та кінематографічні твори розповідають про здатність розумних істот читати 

чужі думки?

Здатність читати чужі думки в літературі та кінематографі

Автор, назва твору Надприродні здібності в сюжеті

Р. Д. Бредбері
«Марсіанські хроніки»

Жителі Марса телепати. Вони здатні читати думки не лише людей, а й тварин.

О. Бєляєв
«Володар світу»

Учений Штирнер вивчає діяльність мозку й передавання думок на відстані. За 
допомогою телепатичного контролю над свідомістю людей він прагне стати во-
лодарем світу.

Е. Гамільтон
«Повернення до зірок»

У романі діють телепати різних штибів: від Коркханна, радника принцеси Ліанни, 
який може тільки читати думки, до раси надтелепатів Х’харнів, представники 
якої здатні «випалити» свідомість будь-якої живої істоти.

Дж. К. Ролінґ «Гаррі Поттер і на-
півкровний Принц»; однойменна 
екранізація (режисер Д. Єйтс)

Гаррі Поттер, Волан-де-Морт та інші герої знаються на магічній телепатії, що 
виявляється в легіліменції – умінні зчитувати чужі думки та окклюменції – здат-
ності захищати свою свідомість від небажаних «вторгнень».

Кір Буличов «Сто років тому впе-
ред»; знятий за твором кіно-
фільм «Гостя з майбутнього» 
(режисер П. Арсенов)

У творах про Алісу вчені читають думки людей і тварин за допомогою спеціаль-
ного приладу – мієлофона.

Кінофільм «Кін-дза-дза!»
(режисер Г. Данелія)

Практично всі мешканці планети Плюк, на якій відбувається дія фільму, здатні 
читати думки (це, зокрема, суттєво обмежило їхній словниковий запас).

Серія фільмів «Люди Ікс»
(режисер Б. Сінґер)

Професор Чарльз Ксав’єр – один з найсильніших телепатів планети. Його уче-
ниця Джин Ґрей володіє ще й телекінезом (здатністю зусиллям думки впливати 
на фізичні об’єкти).

Серія фільмів «Зоряні війни» 
(режисер Дж. Лукас)

Лицарі-миротворці джедаї мають телепатичні здібності.

Урок 58
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ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя.

«Майбутнє можна передбачити, якщо не сприймати його серйозно», – стверджував 
письменник-фантаст Р. Шеклі. І справді, досить часто передбачення фантастів здійснюються. 
Так, зі ста восьми прогнозів Ж. Верна реальністю стало дев’яносто вісім, з вісімдесяти шести 
передбачень Г. Уеллса справдилися сімдесят сім, а О. Бєляєв припустився лише трьох помилок 
на п’ятдесят своїх прогностичних фантазій.

Останнім часом інтерес фантастів викликає телепатія – здатність мозку передавати іншому 
мозку (або приймати від нього) думки, образи, почуття без будь-яких звичних засобів спілку-
вання. Чому саме телепатія? І що чекає на нас у майбутньому, якщо вірити передбаченням 
письменників? Спробуймо знайти відповідь в оповіданні Р. Шеклі «Запах думки», яке продо-
вжує тему утвердження сили людської думки у фантастиці.
• Презентація письменника.

Р. Шеклі – видатний американський фантаст, визнаний майстер іронічного фантастичного 
оповідання. Народився письменник 16 липня 1928 р. в Нью-Йорку. Саме там в 60-х роках 
XX ст. вийшли друком фантастичні оповідання, що уславили його ім’я. Серед тих творів – «За-
пах думки», «Демони», «Полювання», «Ритуал», «Необхідна річ» та інші. Наприкінці 1960-х 
років Шеклі разом з дружиною та донькою переїхав на іспанський острів Ібіца, де прожив кіль-
ка щасливих років удалині від цивілізації.

У творчому доробку письменника п’ятнадцять романів, близько чотирьохсот оповідань і по-
вістей, що ввійшли до дев’яти авторських збірок, сценарії до комп’ютерних ігор. За його твора-
ми знято вісімнадцять кінофільмів. Наприклад, оповідання «Сьома жертва» було екранізовано 
п’ять разів, а перший роман письменника «Корпорація “Безсмертя”» (1958) став сюжетною 
основою створеного 1992 р. культового кінофільму «Втікач».

У 2005 р. Р. Шеклі прибув до Києва на запрошення організаторів проекту «Портал-2005».  
В Україні письменник почувався щасливим, адже тут його талант шанують навіть більше, ніж 
на батьківщині. Він навіть збирався оселитись на узбережжі Чорного моря в Криму, але цій 
мрії не судилося втілитися в реальність. У грудні 2005 р. Шеклі пішов із життя…
2. Робота з підручником.
 1. Ознайомтеся з матеріалами розділу «Нові обрії літературної фантастики» (підручник, 

с. 189–191).
2. Спираючись на прочитаний матеріал, визначте характерні ознаки творів Р. Шеклі.

Характерні ознаки оповідань
Р. Шеклі

Оригінальність
фантастичних картин

Непередбачуваність
фіналу

Порушення філософських 
питань

Поєднання сумного
гумору, іронії із серйозним 

змістом

Спорідненість сюжетів
з анекдотами

Наближеність
до притч

Інтерес до можливих
загроз наукових

відкриттів

3. Коментоване читання оповідання «Запах думки».
4. Евристична бесіда за змістом прочитаного оповідання.
 1. Хто є головним героєм твору? Де й коли відбуваються описані в оповіданні події?

2. Як автор описує приземлення Лероя Кліві на планету З-М-22?
3. Чим здивували космічного поштаря мешканці незнайомої планети? Про яку їхню особли-
вість він довідався лише згодом?
4. Що в оповіданні протиставлено людському інтелекту?
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5. Опишіть події першого дня перебування Кліві на планеті З-М-22. Як Кліві вдалося вижи-
ти? Коли він зрозумів, що його рятує?
6. У кого Кліві подумки перевтілювався на другий день? Чому спроби врятуватися від хижа-
ків не приносили повної перемоги, а лише відтягували час?
7. Розкажіть про останній день Кліві на планеті З-М-22. Які уявні образи рятували героя?
8. Яка думка допомогла Кліві перемогти?
9. Яку роль у творі відіграє телепатія? Як ви розумієте значення цього слова?
10. Схарактеризуйте головного героя оповідання. Чому автор наділив його саме такими ри-
сами?
11. Чи вірить Р. Шеклі в силу людського розуму? Доведіть свою думку прикладами з його 
опо ві дання.
12. У чому полягає сюжетна особливість твору Шеклі?
13. Доведіть, що «Запах думки» – фантастичне оповідання.
14. Що в оповіданні Шеклі фантастичне, а що – з реального світу?
15. Як ви гадаєте, чому свої філософські пошуки, свої роздуми Шеклі втілив саме у фантас-
тиці? Знайдіть в оповіданні «Запах думки» ознаки притчі.
16. Які питання морального характеру порушено в оповіданні?
17. Шеклі – автор, який дуже любить іронію. Чи помітили ви це, читаючи «Запах думки»? 
Поясніть свою відповідь, спираючись на текст.
18. Що означає назва оповідання Шеклі? Чим вона незвичайна?

 y Висновки.
В оповіданні Р. Шеклі «Запах думки» космічний поштар Кліві здійснює вимушену посадку 

на недослідженій планеті. Там на нього полюють хижаки, схожі на вовка, пантеру, стерв’ятника. 
У цих звірів (як і в інших мешканців планети) немає звичних для землян органів чуття: вони 
сліпі, глухі, не відчувають запаху. Кліві здається, що він у безпеці, проте хижаки впевнено 
переслідують беззбройну людину, уловлюючи її думки.

Світ тварин-«телепатів» – сам собою блискуча знахідка Шеклі, але письменник іде далі, по-
слідовно моделюючи поведінку людини, якій потрібно вижити в цьому світі. Намагаючись вря-
туватися, герой подумки перетворюється на пантеру, змію, уявляє себе кущем, мерцем і зре-
штою перемагає, ставши полум’ям.

Оповідання «Запах думки» належить до фантастичних творів. Усі хижаки, що полюють на 
Кліві, – істоти фантастичні; події життя героя – цілковитий вимисел, однак заснований на на-
укових пошуках сучасності.

Жанр наукової фантастики припускає певну іронію автора щодо зображуваних персонажів 
і подій. Зокрема, в оповіданні Шеклі й порятунок космічного поштаря після аварії, і протисто-
яння «царя природи» хижакам без очей та вух, і чудесне спасіння героя подано в дещо іроніч-
ній манері.

Назва оповідання є поєднанням несумісних за змістом понять, адже думка не має запаху. 
Однак на фантастичній планеті саме здатність читати думки, а не гострий нюх, як на Землі, 
допомагає хижакам вистежувати жертву. Це спонукає замислитися: чи справді людина – вінець 
природи, чи може людська думка перемогти інстинкт тварини? Так поєднання несумісних на 
позір понять фіксує нове значення, нову якість, якої не існує в природі. У літературознавстві 
такий прийом називається оксимороном (або оксюмороном).
5. Літературознавчий словник.

Оксиморон (оксюморон) – художній прийом, що полягає в поєднанні протилежних або не-
сумісних за змістом, контрастних понять, які спільно дають нове значення.

Іронія (перший форзац підручника).
6. Стилістичний практикум.
 1. Випишіть приклади іронії з тексту оповідання «Запах думки».

2. За допомогою яких засобів автор домагається іронічного звучання тексту? (Порівняння, 
антитеза, уособлення, поєднання прямого і переносного значення слів, іронія, комічність 
ситуацій).
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Іронія в оповіданні «Запах думки»

Цитати Засоби творення іронії

Поштоліт-243 вплив у атмосферу, немов лебідь, але за п’ять метрів від поверхні двигу-
ни відмовили, і він каменем упав на землю.

Антитеза

«Тепер він збирається з’їсти мене», – вирішив [Кліві]. Його розважало те, що він ви-
явиться першою людиною, з’їденою на цій планеті.

Іронія

Кліві зрозумів, що намагатися не думати про щось – це все одно, що зупиняти лавину 
голими руками.

Порівняння

Мабуть, планує звити гніздо в моїх гілках. Дуже мило. Решта кущів луснуть від заздрощів. Уособлення

Але коли пташка дзьобнула його шию п’ятнадцятий раз, Кліві не витримав, згріб пташку 
й жбурнув нею в пантеру.

Комічність ситуацій

Пантера загарчала біля його вуха, і тут Кліві зрозумів, що він – труп… Кліві збільшив 
давнину свого гниття ще на кілька днів і зосередився на тому, який він жахливо неїстів-
ний і безнадійно неапетитний.

Поєднання прямого й пе-
реносного значення слів

V. Підсумки.
• Хвилина компаративного аналізу.
 Порівняйте описи протистояння людини й хижака в прочитаних творах Р. Шеклі та Джека 

Лондона. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.

Протистояння людини та хижака у творах Р. Шеклі та Джека Лондона

Автор, назва твору Р. Шеклі «Запах думки» Джек Лондон «Жага до життя»

Ім’я головного героя Лерой Кліві Безіменний

Місце дії Незвідана планета Снігова полярна пустеля

З якими проблемами стикається 
герой?

Космічна аварія, непередбачуваність
при роди чужої планети

Голод, холод, фізична втома,
зрада друга

Від яких хижаків захищається 
герой?

Тварини, схожі на вовка, пантеру,
стерв’ятника

Хворий вовк

За якими законами діють
хижаки?

Телепатія Інстинкт

Риси, що допомагають герою 
здобути перемогу

Спостережливість, сила думки Терплячість, фізична сила

Основна риса характеру героя Сила розуму Сила духу

Що спонукало героя до боротьби? Прагнення вижити Прагнення вижити

Жанр твору Оповідання Оповідання

Спосіб зображення світу Фантастичний Реалістичний

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 4, 5, підручник, с. 198).

2. Доберіть цитати для характеристики образу Кліві.
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Дата 

Клас 

Урок 59
Т е м а. Р. Шеклі «Запах думки». 

Духовне й фізичне випробування Кліві. 
Роздуми автора про майбутнє людини й людства
Мета: продовжити роботу над змістом оповідання «Запах думки»; 

розкрити утвердження сили людської думки у творі, роздуми автора про 
майбутнє людини й людства;

розвивати навички аналізу художнього тексту, уяву, творче, асоціа-
тивне й образне мислення; учити висловлювати власні судження щодо 
зображених у творі подій, добирати цитати для характеристики літера-
турного героя;

прищеплювати інтерес до фантастичної літератури.
Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.

Не розум згубний для людини, а помилки розуму.

Анатоль Франс

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературний диктант.
1. Яку професію мав Лерой Кліві? (Космічний поштар).
2. З якої причини Кліві змушений був здійснити аварійну посадку? (Зламалася система 

охолодження поштольота).
3. Чим здивувала Кліві перша побачена на планеті тварина? (У неї було темнозелене хутро, 

не було ні очей, ні вух).
4. Коли Кліві вдруге втратив свідомість? (Коли вовк підійшов до нього впритул).
5. За допомогою чого вовк вистежував білку? (За допомогою телепатії).
6. Чому самець пантери підійшов до Кліві й потерся об нього? (Герой подумав про самицю, її 

дитинчат, тепле лігво).
7. Ким уявив себе Кліві під час нападу чотирьох вовків? (Змією).
8. Кому була адресована думка Кліві: «Легше! Не треба рубати гілку, на якій сидиш…»? 

(Пташці).
9. Чому ідея Кліві уявити себе мерцем виявилася невдалою? (Він став об’єктом полювання 

велетенського птаха, схожого на стерв’ятника).
10. За допомогою якої думки Кліві вдалося відігнати хижаків? (Він подумав про смолоскип).
11. На що подумки перетворився Кліві, аби вижити? (На бурхливе полум’я, що випалює все 

на своєму шляху).
12. Як було зупинено степову пожежу на планеті З-М-22? (Її загасили за допомогою дощу

вальної системи рятувального зорельота).

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Складання цитатної характеристики головного героя оповідання «Запах думки».
 Укажіть особливості вдачі, мислення, а також фізичні якості, завдяки яким Кліві вдалося 

вижити на чужій планеті й розкрити її таємницю. Наведіть відповідні цитати. Побудуйте 
відповідь у вигляді таблиці.

Цитатна характеристика Кліві
Продовження таблиці

Особливості вдачі, мислення,
фізичні якості Кліві

Цитати

Фізична витривалість Кліві з останніх сил намагався не втратити свідомості, хоча йому здавалося, 
що всі кістки його тіла поламані.

Урок 59
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Продовження таблиці

Особливості вдачі, мислення,
фізичні якості Кліві

Цитати

Хороша координація Один з вовків стрибнув на Кліві. Кліві на льоту вперіщив його прутом, і вовк, 
ощирившись, відступив.

Схильність до роздумів «Сліпий полює на сліпого», – подумав Кліві, і це видалося йому глибокою 
вічною істиною.

Схильність до експериментів Щоб перевірити свою теорію, Кліві подумки вимовив слово «пантера», ото-
тожнюючи його зі звіром, що наближався.

Кмітливість За якусь частку секунди Кліві майже все зрозумів. Вовк вистежував білку 
за допомогою телепатії.

Творче мислення Раптом у спалаху натхнення він подумав: «Самиця пантери!»

Активна уява Кліві уявив себе змією – дуже швидкою, зі смертоносним жалом і отруйними 
зубами, здатними миттю обірвати вовче життя. Кліві засичав і вигнув свою 
позбавлену кісток шию.

Почуття гумору «А я – кущ. Запитай у моєї мами. Вона – теж кущ. Усі ми – кущі з давніх-да-
вен, з мезозойської ери».

Здатність пристосовуватися до 
склад них, неординарних ситуацій

Кліві ще не усвідомлював, що відтепер став справжнім телепатом. Із заплю-
щеними очима він міг бачити й відчувати, що відбувається довкола нього.

2. Сюжетна реконструкція. Творча робота «Урок акторської майстерності від Лероя Кліві».
 Складіть сюжетний ланцюжок оповідання «Запах думки», послідовно вказавши образи, у які 

перевтілювався Кліві, щоб вижити на чужій планеті. Спробуйте продемонструвати ці образи 
однокласникам.

Сюжетний ланцюжок оповідання «Запах думки»

самицею
пантери змією двометровим 

кущем мерцем смолоскипом степовою
пожежею

Щоб вижити на чужій планеті, Лерой Кліві уявив себе…

3. Хвилина компаративного аналізу.
 Порівняйте сюжет і головних героїв оповідань «Запах думки» Р. Шеклі та «Усмішка» 

Р. Д. Бредбері. Оформіть відповідь у вигляді таблиці.
Продовження таблиці

Автор, назва твору Р. Шеклі «Запах думки» Р. Д. Бредбері «Усмішка»

Ім’я головного героя Лерой Кліві Том

Коли відбуваються події? Далеке майбутнє 2061 р., після глобальної катастрофи

Де відбуваються події? Планета З-М-22 в зоряному скупченні 
Сергон

Планета Земля

Якою зображено людську циві-
лізацію?

На стадії розквіту науки й техніки, висо-
кого розвитку розумових здібностей 
людини

На стадії духовного й матеріального 
занепаду

Яке наукове припущення покла-
дено в основу сюжету?

Людина здатна розвиватися, зокрема 
може розвинути в собі телепатичні 
здіб ності

Технократичне суспільство може 
знищити земну цивілізацію

Уявлення героя про світ на по-
чатку оповідання

Довершений, «чистий» розум людини 
є вершиною творіння, тож не має тур-
буватися про те, що його оточує

Ненависть до минулого – єдиний 
спосіб вижити після глобальної ката-
строфи
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Продовження таблиці

Що спонукало героя переосмис
лити своє світосприйняття?

Усвідомлення необхідності боротися 
за виживання на планеті телепатів

Емоційний спалах, викликаний кар-
тиною доби Відродження

Чому (кому) протистоїть герой? Хижакам-телепатам Розлюченій юрбі

Що символізує перемога героя? Перемогу людського розуму над тва-
ринним інстинктом

Перемогу вічних духовних цінностей 
над моральним занепадом

До якого виду фантастичної лі
тератури належить оповідання?

Наукова фантастика Футурологічна фантастика (анти-
утопія)

V. Підсумки.
• Літературознавча реконструкція.
 Ознайомтеся з переліком ознак науково-фантастичних творів. Доведіть, що оповідання Р. Ше-

клі належить до науково-фантастичної літератури.
Наявні фантастичні припущення; дія відбувається в майбутньому; дія відбувається у вигада-

ному світі; опис незвичайних винаходів, відкриттів, невідомих явищ і законів природи; тема 
освоєння космічного простору, передбачення майбутнього; прогнозування впливу на людину 
різноманітних науково-технічних винаходів; основна мета – розкрити закони розвитку люд-
ського суспільства, що потрапило в нові, незвичні умови; фантастичні елементи набувають 
правдоподібної форми й задовольняють цікавість людини та її потребу в пізнанні світу.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте завдання до прочитаного твору під рубрикою «Пофантазуйте!» (№ 6, підруч

ник, с. 198).
2. Підготуйтеся до уроку розвитку зв’язного мовлення на тему «Як я уявляю майбутнє люд-

ства» (за творами Р. Д. Бредбері та Р. Шеклі).
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Дата 

Клас 

Урок 60

Т е м а. Урок розвитку зв’язного мовлення. 
Контрольний твір на тему «Як я уявляю майбутнє 
людства» (за творами Р. Ä. Áредбері та Р. Øеклі)

Мета: розвивати навички писемного зв’язного мовлення, аналізу 
й систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати власну 
думку й обґрунтовувати її;

виховувати вдумливого, творчого читача, який уміє відтворювати про-
читане й формулювати власну думку щодо художнього тексту;

виховувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати повагу 
до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.
Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Не забувайте того доброго, що ви вмієте, 
а чого не вмієте, того вчіться…

Володимир Мономах

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Оголошення теми, мети, завдань, епіграфа уроку.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Ознайомлення з критерія ми оцінювання.
ІІІ. Робота над контрольним твором.
IV. Підсумки.
V. Домашнє завдання.

 1. Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 10 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна 
література. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).
2. Підготуйте інформаційне повідомлення «Казки А. Ліндґрен» (завдання на випередження).

Урок 60
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Дата 

Клас 

Урок 61

Т е м а. Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907–2002). 
Основні відомості про життя і творчість 

письменниці, популярність її творів у різних 
країнах. «Міо, мій Міо»

Мета: ознайомити з особливостями творчості А. Ліндґрен, змістом її 
повісті-казки «Міо, мій Міо» та основними подіями сюжету, виокремити 
кульмінаційні моменти твору; поглибити поняття про повість-казку;

розвивати навички усного словесного малювання, аналізу художньо-
го тексту, уяви, творчого, асоціативного й образного мислення; учити ви-
словлювати власні судження щодо зображених у творі подій, працювати 
з цитатами;

прищеплювати інтерес до художньої літератури.
Обладнання:  підручники, портрет А. Ліндґрен, дидактичний мате-

ріал.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Саме з дійсності виростають пречудові казки…
Г. К. Андерсен

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Актуалізація суб’єктивного досвіду учнів.
 З якими літературними казками ви ознайомилися на уроках зарубіжної літератури?

(Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див», О. Уайльд «Хлопчикзірка», О. Пушкін «Казка про 
мертву царівну…», Г. К. Андерсен «Соловейко», Т. Янсон «Капелюх Чарівника»).

2. Жанрові ознаки літературної казки.
 За опорною схемою розкажіть про особливості літературної казки як жанру.

Жанрові
ознаки

літературної 
казки

Авторська оцінка 
персонажів і подій

Оригінальний казковий
сюжет

Події, які нерідко відбува-
ються в конкретному місці 

та в конкретний час

Наявність розлогих
описів думок і переживань 

головних героїв

Характери героїв подано 
в розвитку

Динамічний розвиток
подій

Використання
літературних засобів
художньої виразності

Наявність детальних
описів подій, зовнішності, 

учинків героїв

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя. Презентація письменника.

На батьківщині, у Швеції, Астрід Лідґрен уважають національним надбанням. Її портрет 
(першої зі шведських жінок) було надруковано на поштових марках як символ країни. Крім 
того, письменниця стала першою жінкою, зарахованою до Шведської королівської академії 

Урок 61
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наук. У 1985 р. Ліндґрен оголосили «шведським автором, якого найбільше читають у світі». 
А ще раніше, 1957 р., вона першою з дитячих письменників Швеції отримала премію за літера-
турні досягнення. Серед численних відзнак Ліндґрен нагороди ЮНЕСКО, премія Льюїса Кер-
ролла, Міжнародна золота медаль Льва Толстого і премія Андерсена (удостоєно двічі), яку на-
зивають «малою Нобелівською». У 2000 р. письменницю було висунуто й на здобуття «великої», 
але нагородження не відбулося (інакше на додаток до всього вона стала б першим дитячим авто-
ром серед нобелівських лауреатів). А втім, досить і того, що авторитет Ліндґрен у Швеції був 
таким високим, що вона навіть впливала на політичні рішення.

Ліндґрен часто повторювала: «Не хочу писати для дорослих!» Ці слова стали гаслом її життя 
і творчості. Казкарка воліла писати тільки для дітей, адже щиро поділяла думку А. де Сент-
Екзюпері про те, що всі люди родом з дитинства.

Сьогодні важко знайти країну, де б не читали книжок Ліндґрен, не дивилися б кіно- та мульт-
фільмів, знятих за її творами. А персонажі, народжені уявою шведської казкарки, давно жи-
вуть своїм власним життям. Чи ж варто дивуватися, що одним з найпопулярніших музеїв Сток-
гольма став «Юнібаккен», у якому оселилися герої її книжок. «Юнібаккен» популярний не 
лише серед малечі, адже й дорослим іноді хочеться хоч ненадовго повернутися в щасливий світ 
дитинства.
2. Творча робота.
 Проведіть віртуальну екскурсію музеєм літературних героїв А. Ліндґрен.

Музей героїв
А. Ліндґрен

Калле Блюмквіст
Пеппі Довгапанчоха

Міо

Брати Лев’яче Серце

Еміль
з Льонеберґи

Роня – дочка
розбійника

Карлсон, що живе
на даху

«Пеппі Довгапанчоха». Головна героїня твору Пеппі – веселе дівчисько, що з ранку до вечо-
ра сміється і влаштовує всілякі забави. Руді кіски, веснянки, різні панчохи… Однак якщо хтось 
спробує її зачепити, відразу дістане гідну відсіч. Пеппі безстрашна, наділена дивовижним даром 
фантазії. Вона надзвичайно сильна – може підняти циркового артиста, розкидати в різні боки 
поліцейських та злодіїв і завжди бореться за справедливість.

«Пригоди Калле Блюмквіста». На долю героїв цього твору випадають зустрічі зі злодіями, 
погоні та інші небезпечні пригоди. Діти завжди готові прийти на допомогу, вони надзвичайно 
кмітливі й винахідливі.

«Малий і Карлсон, що живе на даху». Карлсон – веселий і заповзятливий чоловічок з про-
пелером. У Швеції на одному з міських дахів за димарем заховався його зелений будиночок 
з табличкою: «Карлсон, що живе на даху, найкращий у світі Карлсон».

«Пригоди Еміля з Льонеберґи». Головний герой твору – пустун і забіяка Еміль, що живе на 
маленькому хуторі. Через свої витівки він часто потрапляє в халепу, але ніколи й нікого не хоче 
образити. Еміль завжди готовий допомогти й уміє дарувати радість. На думку авторки, з невга-
мовних бешкетників, якщо вони розумні, добрі й чесні, часом виростають чудові люди.

«Роня – дочка розбійника». Роня – єдина дочка ватажка розбійників Матіса. Блукаючи лі-
сом, вона з’ясовує, що в іншій розбійницькій зграї є хлопчик її віку. Між дітьми зав’язується 
дружба, однак ворожнеча дорослих змушує їх до втечі. Під час подорожі герої переживають 
неймовірні пригоди.

«Брати Лев’яче Серце». У казковій повісті йдеться про пригоди відважних братів Карла 
і Юнатана Левів у чарівній країні. Пліч-о-пліч долаючи численні небезпеки, брати дізнаються, 
що таке братерська любов, самовідданість, смерть, паралельні світи. Твір навчає боротися зі 
своїми страхами, допомагати ближнім, щиро й безкорисливо любити.
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«Міо, мій Міо». Головний герой казки – хлопчик-сирота Буссе. Його мрія про щасливе жит-
тя з батьком, який його любить, перетворюється на чудову казку про Країну Далеку. Потрапив-
ши туди, герой не лише радіє життю і знаходить нових друзів, а й перемагає жорстокого лица-
ря Като, який прагне знищити все світле і прекрасне на землі.
3. Робота з підручником.
 1. Прочитайте розділ «Радість і сум дитячої душі» (підручник, с. 200–202).

2. Спираючись на засвоєний матеріал, визначте художню своєрідність творів Ліндґрен.

Своєрідність
творів

А. Ліндґрен

Авторка не приховує,
що в людському житті

чимало сумного

Герої переживають
незвичайні, захопливі

пригоди

Зображення світу дитин-
ства, сповненого найріз-

номанітніших пережи вань

Авторка пише для дітей
і про дітей, тому читачі

впізнають у її героях
самих себе

Поєднання щирості,
мудрості і світлої віри

в дитину

4. Коментоване читання уривка з повісті-казки «Міо, мій Міо» («Він у дорозі день і ніч»).
5. Евристична бесіда за змістом прочитаного уривка.
 1. Хто є головним героєм твору «Міо, мій Міо»? Яким було його дитинство? Про що мріяв 

хлопчик?
2. Які чарівні предмети передала Буссе продавчиня Лундін?
3. Що дивовижного відбулося, коли Буссе виконав доручення Лундін?
4. Кого випустив хлопчик, відкоркувавши пляшку? У яких відомих вам казках є подібні 
епізоди?
5. Який чарівний знак мав передати королю Країни Далекої дух-посланець? Що відчув Бус-
се, тримаючи в руках золоте яблуко?
6. Опишіть духа з пивної пляшки. Ви значте, чим відрізняється поведінка духа у творі Лінд-
ґрен і фольклорних казках.
7. Звідки прибув дух, випущений Буссе з пляшки? Куди він покликав хлопчика?
8. Якою побачив Країну Далеку Буссе? Порівняйте опис Країни Далекої з описом чарівних 
країн в інших літературних і народних казках. Які два світи поєдналися у творі Ліндґрен?
9. Яке заповітне бажання Буссе здійснилося в Країні Далекій?
10. Які риси казкового короля є в описі зовнішності тата-короля?
11. На які групи можна умовно розділити персонажів повісті-казки Ліндґрен?
12. Чому «Міо, мій Міо» за жанром є повістю-казкою?

 y Висновки.
Головний герой повісті-казки Буссе – хлопчик-сирота, усиновлений прийомними батьками, 

які, на жаль, не змогли щиро його полюбити. Якось продавчиня Лундін дарує Буссе яблуко 
й доручає йому вкинути в поштову скриньку якусь картку. Не втримавшись, цікавий хлопчина 
читає написане на картці й дізнається, що той, кого шукає король Країни Далекої, уже вирушив 
у путь і впізнати його можна за знаком – золотим яблуком. Тієї самої миті яблуко, подароване 
Лундін, стає золотим… Спантеличений Буссе прямує до парку, де випадково знаходить пляшку 
з-під пива й мимохіть випускає з неї духа. Дух переносить хлопчика до Країни Далекої, і вже 
там з’ясовується, що Буссе – улюблений син тамтешнього короля, а його справжнє ім’я – Міо.

Повість-казка, з одного боку, створює уявний світ, а з іншого – розповідає про реальність. 
Поєднання казковості й реалістичності, власне, і є особливістю цього різновиду літературної 
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казки. Зображення фантастичного світу має яскраво виражений позитивний характер – це здій-
снення мрії Буссе про щасливе дитинство. Героїв повісті-казки можна розділити на дві групи: 
звичайні люди та чарівні персонажі, яких головні герої зустрічають у казковому світі. І ті 
й інші наділені живими характерами, у кожного з них свої звички, особливості поведінки, 
мови.

Повість-казка «Міо, мій Міо» насичена пригодами. Зазвичай чудесні події у творі супрово-
джують появу незвичайних персонажів у житті звичайних дітей, і це допомагає відновити пра-
вильний порядок речей, гармонізує життя головного героя.

V. Підсумки.
• Словесне малювання.
 Використовуючи опорні слова з твору «Міо, мій Міо», опишіть Країну Далеку.

Острів, який плаває в морі; чиста блакитна вода; освітлений сонцем; повітря напоєне пахо-
щами; бринить дивовижна музика; великий білий замок; дні веселі й радісні; тополі зі срібляс-
тими верхівками; тисячі прекрасних троянд і лілей; білі птахи літають у саду; музика краща за 
будь-яку музику у світі; різнокольорові потоки.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте запитання й завдання до прочитаного твору (№ 1, 2 підручник, с. 209).

2. Прочитайте уривки з повісті-казки «Міо, мій Міо» «У Мертвому лісі» та «Найглибша пе-
чера в найчорнішій горі» (завдання на випередження).
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Дата 

Клас 

Урок 62

Т е м а. А. Ліндґрен «Міо, мій Міо». 
Основні події у творі. Перемога добра над злом 

Мета: ознайомити з основними подіями твору, виокремити куль мі-
наційні моменти сюжету; поглибити поняття про повість-казку, визначити 
ознаки фольклорної та літературної казки у творі;

розвивати навички аналізу художнього тексту, уяву, творче, асоціа-
тивне й образне мислення; учити висловлювати власні судження щодо 
зображених у творі подій, добираючи цитатний матеріал;

прищеплювати інтерес до художньої літератури.
Обладнання:  підручники, аудіо запис мелодії сопілки з кінофільму 

«Міо, мій Міо» (режисер В. Граматиков, 1987 р.).
Тип уроку: комбінований.

Лише добро одне безсмертне,
Зло довго не живе!

Ш. Руставелі

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Дидактична вправа «Незакінчене речення».
 Правильно продовжте наведені твердження.

1. У повісті-казці «Міо, мій Міо» оповідь ведеться від імені… (головного героя, сироти Буссе).
2. Найбільше головний герой твору мріє… (знайти рідного батька).
3. Єдиною розрадою для сироти був… (приятель Бенко).
4. Продавчиня Лундін подарувала хлопчику… (яблуко).
5. Листівку, яку мав укинути в поштову скриньку герой, було адресовано… (королю Країни 
Далекої).
6. Краще роздивившись яблуко, хлопчик побачив, що воно… (золоте).
7. У парку герой знайшов… (пляшку зпід пива, у якій щось ворушилося).
8. З пляшки хлопчик випустив… (духа).
9. Дух із пляшки прибув у місто з метою… (забрати того, у кого буде знак, до казкової 
країни).
10. У Країні Далекій героя зустрів… (татокороль).
11. Король шукав загубленого сина протягом… (дев’яти років).
12. Король називав свого сина… (Міо, мій Міо).

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.
1. Коментоване читання уривків з повісті-казки «Міо, мій Міо» («У Мертвому лісі», «Найглиб
ша печера в найчорнішій горі»).
2. Евристична бесіда за змістом прочитаних уривків.
 1. Хто у Країні Далекій став для Міо найкращим другом і першим помічником?

2. Яким був кінь Міраміс? Які подорожі здійснив з ним Міо?
3. Від чого потерпали жителі Країни Далекої?
4. Хто такий лицар Като? Де він владарював і як поводився з людьми?
5. Хто мав урятувати Країну Далеку від сваволі Като?
6. Чому Міо не наважувався стати на герць із жорстоким лицарем?
7. Що отримав Міо від вірних друзів, вирушаючи до Країни Чужинецької? Чи здогадувався 
він про чарівні властивості цих речей?
8. Хто вирушив з Міо в далеку путь? Дружбу яких літературних героїв нагадує дружба Міо 
та Юм-Юма?

Урок 62
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9. Якою постала перед хлопчиками Країна Чужинецька?
10. Яка зброя потрібна була для бою з лицарем Като? Де друзі мали шукати Зброяра, який 
міг викувати меч для поєдинку?
11. Чому ліс, через який ішли хлопчики, назвали Мертвим?
12. Кого лицар Като послав на пошуки Міо та його друга? Як вивідувачі переслідували хлоп-
чиків?
13. Як героям удалося врятуватися від вивідувачів? Чому дерево, земля, гора стали на захист 
дітей? За що вони ненавиділи Като?
14. Як почувався Міо, загубивши друга? Чому принц занепав духом? Чи свідчать сльози Міо 
про його слабкість і боягузтво?
15. Який чарівний предмет допоміг Міо знайти Юм-Юма й повірити у свої сили? Яку мело-
дію грали хлопчики і як вона відновила сили до боротьби?
16. Які ознаки фольклорної казки наявні в прочитаних вами уривках?

 y Висновки.
У Країні Далекій Міо щиро потоваришував із сином садівника Юм-Юмом. Незабаром у нього 

з’явився ще один друг – чудовий золотогривий кінь Міраміс, який міг скакати понад хмарами. 
Разом з Юм-Юмом та Мірамісом Міо подорожував Країною Далекою і щоразу знаходив нових 
приятелів.

Мешканці Країни Далекої жили за законами добра і справедливості, але потерпали від 
утисків володаря Країни Чужинецької лицаря Като. Удень і вночі жорстокий лицар кував зло 
у своєму замку, тримаючи в страху всіх довкола. Залізним пазуром він виривав з людських 
грудей живі серця й замість них вкладав кам’яні. Люди з кам’яними серцями ставали вірними 
слугами Като, а тих, хто не корився, він перетворював на птахів.

Міо дізнався, що саме він, королівський син, має здолати мучителя. Попри страх і невпевне-
ність у своїх силах хлопчик таки наважився стати на захист людей. Збираючись у дорогу, Міо 
отримав від друзів хліб, сопілку, ложечку і плащ, про чарівні властивості яких навіть не 
здогадувався. Разом з ним до Країни Чужинецької вирушив вірний Юм-Юм.

Моторошною і спустошеною постала перед друзями Країна Чужинецька, сотні вивідувачів 
нишпорили скрізь, шукаючи королівського сина.

Хлопці дізналися, що Зброяр з Країни Чужинецької викував меч, здатний розти нати камінь, 
і лише за допомогою цього меча можна перемогти Като. Шлях до печери, у якій було ув’язнено 
Зброяра, лежав через грізний Мертвий ліс. Друзів уперто переслідували вивідувачі, але дерево, 
печера і скеля захистили їх. Опинив шись у найглибшій печері в найчорнішій горі, Міо загубив 
Юм-Юма. Страх і відчай скували серце принца, але чарівна сопілка допомогла друзям 
возз’єднатися.
3. Робота над текстом.
 1. Які природні сили допомагають героям у повісті-казці «Міо, мій Міо»? Чому? Знайдіть 

у тексті відповідні епізоди.
2. Подайте свою відповідь у вигляді плану або схеми.
3. Перекажіть згадані епізоди близько до тексту.

Сили природи в повісті-казці «Міо, мій Міо»

Сили природи Як допомагають героям Причини допомоги

Дерево в Мертвому 
лісі

Чорний стовбур старого дерева біля самих нас 
розчахнувся, і я побачив, що він усередині ду-
плистий. І не встиг я усвідомити, що й до чого, як 
ми з Юм-Юмом уже сиділи в тому дуплі.

Жорстокість лицаря Като вбила й отруїла 
його. Навряд чи дерево вибачило тому, 
хто вбив його зелене листя.

Земля Перед нами розступилася земля, і я побачив не-
величку печеру. І не встиг я усвідомити, що й до 
чого, як ми з Юм-Юмом уже сиділи в ній.

Навряд чи земля могла вибачити тому, 
хто вбив її м’яку траву, яка тут колись 
росла.

Гора Скеля, у яку ми впиралися спинами, подалась, 
і не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми опи-
нилися всередині гори.
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 y Висновки.
У творі Ліндґрен три рази повторюється ситуація, коли Міо та його друг конче потребують 

допомоги й отримують її від самої природи. Такий сюжетний елемент характерний для фольк-
лорних чарівних казок, де сили природи допомагають героям, які мають здолати зло.
4. Мелодекламація уривка «Міо та Юм-Юм знаходять один одного в печері».
 1. Прослухайте аудіозапис мелодії сопілки з кінофільму «Міо, мій Міо» (режисер В. Грама

тиков, 1987 р.).
2. Як музика передає настрій самотності й віру в порятунок друзів?
3. Виразно прочитайте уривок повісті-казки під музику з кінофільму.

5. Робота в парах.
 Назвіть чарівні предмети, про які йдеться у творі Ліндґрен. Укажіть незвичайні властивості 

кожного з них.
Меч – розтинає камінь.
Сопілка – допомагає знайти тих, хто заблукав.
Ложечка – може нагодувати голодного.
Плащ – робить невидимим.
Хліб – дає фізичну силу й наснагу.

V. Підсумки.
• Хвилина компаративного аналізу.
 Порівняйте повість-казку «Міо, мій Міо» та народну чарівну казку. Ви значте спільне й від-

мінне в цих творах. Оформіть відповідь у вигляді таблиці.

Народна чарівна казка «Міо, мій Міо»

Спільне

Подорож героя в невідому дивовижну країну.

Зустріч із чарівними персонажами.

Наявність чарівних предметів.

Відмінне

Фольклорний твір. Літературний твір.

Причина подорожі до невідомої країни – необхідність ви-
конати завдання, пошук.

Причина подорожі до Країни Далекої неочікувана, не 
зрозуміла для героя.
Причина подорожі до Країни Чужинецької – боротьба 
з жорстоким лицарем Като.

Мета подорожі – здолати зло. Мета подорожей – знайти щастя, здолати зло.

Сюжет розвивається за сталою схемою: зачин, потрій-
ний повтор, кінцівка.

Сюжет розвивається несподівано для читача.

Чарівні предмети мають визначене призначення. Герой не знає призначення чарівних речей.

В оповіді відсутні розлогі описи, роздуми героя. В оповіді є детальні описи див, докладно подано розду-
ми героя.

У тексті використано повтори, постійні епітети, гіпер-
болу.

У тексті використано літературні засоби художньої ви-
разності.

У фіналі добро перемагає зло, герой повертається у свій 
світ.

У фіналі пригоди закінчуються, але герой залишається 
в чарівній країні.

VІ. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте запитання № 4 з рубрики «Запитання й завдання до прочитаного твору» (під

ручник, с. 209).
2. Доберіть цитати для характеристики Міо.
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Дата 

Клас 

Урок 63

Т е м а. А. Ліндґрен «Міо, мій Міо». 
Образи головних героїв

Мета: схарактеризувати образи головних героїв повісті, визначити 
основні моральні цінності, утверджені у творі (добро, життя, любов, ми-
лосердя); розмірковувати про вибір життєвої позиції; 

порівняти образи дітей і підлітків у прочитаних творах; розвивати на-
вички аналізу художнього тексту, уяву, творче, асоціативне й образне 
мислення; учити висловлювати власні судження щодо зображених у тво-
рі подій, добирати цитати;

прищеплювати інтерес до літератури, кіномистецтва.
Обладнання:  підручники, картки для зорового диктанту, фрагмент 

«Бій Міо з лицарем Като» з кінофільму «Міо, мій Міо» (режисер В. Грама-
тиков, 1987 р. ).

Тип уроку: комбінований.
Життя – це пригода, у якій є місце подвигу.

Ж. Верн

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Літературна вікторина «Чи уважні ви читачі?».
 1. Про що найбільше мріяв сирота Буссе?

2. Хто допоміг Буссе потрапити до Країни Далекої?
3. Хто такий Юм-Юм?
4. Хто такий Міраміс?
5. Хто такий лицар Като?
6. Чому Міо вирушив до Країни Чужинецької?
7. Коли Міо знадобилася сопілка, подарована Нонно?
8. Як Міо і Юм-Юм врятувалися від вивідувачів у Мертвому лісі?
9. Що мав лицар Като замість правої руки?
10. Який меч мали відшукати Міо та Юм-Юм у Країні Чужинецькій? Де його можна було знайти?
11. Чому хвилі чорного Мертвого озера не розбили човен Юм-Юма та Міо?
12. Як чарівний меч потрапив на дно озера?
13. Що врятувало Міо і Юм-Юма в Голодній вежі?
14. Звідки в покоях лицаря Като після поєдинку з’явилася маленька сіра пташка?

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Робота над текстом.
 Розташуйте події повісті-казки «Міо, мій Міо» у сюжетній послідовності. Перекажіть основні 

епізоди твору.
• Буссе отримує від Лундін яблуко й поштову картку.
• Порятунок у Мертвому лісі.
• У Голодній вежі.
• Двобій з лицарем Като.
• Буссе відкорковує пляшку з духом.
• Зустріч з Юм-Юмом.
• Допомога чорних птахів.
• Невидимий Міо розбиває замки вежі.
• На човні в Мертвому озері.
• Міо та Юм-Юм у найглибшій печері найчорнішої гори.
• Зустріч з королем Країни Далекої.
• Зустріч зі Зброярем.

Урок 63
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2. Мистецьке відлуння
 1. Перегляньте фрагмент кінофільму «Міо, мій Міо» (режисер В. Граматиков, 1987 р.) «Бій 

Міо з лицарем Като».
2. Які риси вдачі Міо розкрилися в цій сцені?
3. Які кадри переглянутого вами фрагмента свідчать про те, що Міо – звичайний хлопчина, 
якому доводиться переступити через страх, аби стати на бій з небезпечним ворогом?

3. Творча робота «Шлях подолання страху».
 За текстом твору простежте, як Міо вдалося подолати страх (укажіть, чого боїться герой 

і чим можна пояснити його стан, зробіть відповідні висновки).

Шлях подолання страху в повісті-казці «Міо, мій Міо»

Чого боїться Міо Чим зумовлений стан героя

Подорожі до Країни Чужинецької

Природним страхом перед невідомим, перед 
невідворотністю страшних подій, невпевненістю 
у своїх силах

Моторошного й небезпечного Мертвого лісу

Вивідувачів лицаря Като

Не виконати свого призначення

Залишитися на самоті в найглибшій печері в найчорнішій горі

Бою з жорстоким лицарем Като

Страх перед невідомим, відчуття невідворотності страшних подій,
невпевненість у своїх силах, пригніченість

Усвідомлення необхідності стати на захист добра, розуміння свого 
життєвого призначення, відповідальність, людяність

Віра в дружбу та неминучість перемоги добра над злом

 y Висновки.
Міо має зробити нелегкий життєвий вибір: стати на боротьбу зі злом чи скоритися страху 

перед невідомістю й численними небезпеками. Зрештою герой усвідомлює своє призначення, 
долає страх, проходить важкі випробування й рятує людей від сваволі жорстокого лицаря Като. 
Перемогти невпевненість у власних силах Міо допомагає віра в добро, любов, дружбу.
4. Характеристика образу Міо.
Укажіть риси вдачі Міо, які допомогли йому гідно витримати випробування в Країні Чужи-

нецькій. Обґрунтуйте відповідь прикладами з тексту.

Характеристика образу Міо
Продовження таблиці

Риси вдачі героя Приклади з твору

Цінує родинні зв’язки, батьківську любов Найбільше мріє знайти рідного батька

Схильний до пригод Погоджується летіти з духом до невідомої чарівної країни

Уміє дружити Має вірних товаришів – Бенка та Юм-Юма, під час подорожей Краї-
ною Далекою знаходить багато нових друзів

Людяний Заради порятунку людей вирушає до Країни Чужинецької

Має тверду волю Під час небезпечних пригод у Країні Чужинецькій продовжує діяти, не-
зважаючи на страх
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Продовження таблиці

Риси вдачі героя Приклади з твору

Уміє тримати слово Грає на сопілці, шукаючи Юм-Юма

Цінує небайдужість, допомогу Дякує природним силам за порятунок

Відчайдушний Виходить на двобій з Като

5. Зоровий диктант «Блискавка».
Учитель по черзі показує слова на картках, а учні мають записати лише ті з них, які відпо-

відають характеру Юм-Юма.

Слова для карток

Відданість, жорстокість, хоробрість, працьовитість, жадібність, кар’єризм, готовність при-
йти на допомогу, доброта, ненависть до чесних людей, щирість, чесність, байдужість, підступ-
ність, зрадливість, вдячність, скромність, героїзм, витривалість, кмітливість, рішучість, безко-
рис ливість, сила духу, винахідливість, волелюбність, сміливість, вірність дружбі, жага до при-
год.
6. Хвилина компаративного аналізу.
 Порівняйте, як зображено дружбу двох хлопчиків у творах «Міо, мій Міо» та «Пригоди Тома 

Сойєра». Оформіть відповідь у вигляді таблиці.

Автор, назва твору Астрід Ліндґрен «Міо, мій Міо» Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»

Жанр Повість-казка Повість

Імена друзів Міо, Юм-Юм Том Сойєр, Гек Фінн

Ставлення один  
до одного

Щиро дружать відтоді, як Міо потрапив до чарів-
ної країни, не мають таємниць один від одного

Дружать, незважаючи на забобони, 
матеріальний і суспільний стан

Що об’єднує? Подорожі Країною Далекою, любов до казко-
вих історій

Жага до пригод, ігри, фантазії

Випробовування дружби Подорож до Країни Чужинецької Випадок з індіанцем Джо

Основні риси характеру Сміливість, кмітливість, рішучість, весела вдача

Ставлення до дружби Вірні товариші не тільки в іграх, але й у складних ситуаціях. Цінують дружбу, намага-
ються підтримувати один одного, не залишають друга в небезпеці

V. Підсумки.
• Жанрові ознаки повісті-казки «Міо, мій Міо».
 Спираючись на подану схему, доведіть, що «Міо, мій Міо» А. Ліндґрен є повістю-казкою.

Ознаки
повісті-казки у творі

«Міо, мій Міо»

Герої належать до двох
умовних груп: звичайні люди

та казкові персонажі

Сюжет розвивається
у двох площинах: реальній

та казковій Змальовано
неповторний уявний світ

Поява незвичайного в житті 
звичайних людей: чарівні 

речі, казкові персонажі

Герої мають яскраві
характери, у кожного з них 
свої звички, особливості

поведінки

Насичений пригодами
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VІ. Домашнє завдання.
 1. Порівняйте дружбу Міо та Юм-Юма з дружбою Геракла та Іолая з давньогрецького міфу 

«Лернейська гідра».
2. Підготуйтеся до уроку позакласного читання за твором К. Нестлінґер «Начхати нам 
на огіркового короля!».
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Дата 

Клас 

Урок 64

Т е м а. Урок позакласного читання. Крістіне 
Нестлінґер «Начхати нам на огіркового короля!»
Мета: ознайомити учнів із фактами життя й особливостями творчос-

ті К. Нестлінґер; продемонструвати яскравість художнього світу повісті-
казки «Начхати нам на огіркового короля!», реалістичні й фантастичні 
елементи у творі;

розкрити гуманістичний зміст повісті-казки, моральні цінності, утілені 
в ній; розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення, усного пере-
казу, аналізу й систематизації навчального матеріалу, уміння висловлю-
вати власну думку й обґрунтовувати її;

формувати полікультурну компетенцію учнів; виховувати всебічно 
розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань 
людства.

Обладнання: підручники, текст повісті-казки «Начхати нам на огірко-
вого короля!», ілюстрації до ключових епізодів повісті, портрет К. Не-
стлінґер, виставка книжок К. Нестлінґер.

Тип уроку: урок позакласного читання.

Я не виховую, я розважаю… Книжки для дітей 
повинні бути дотепними й захопливими.

К. Нестлінґер

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Завдання на встановлення відповідності.
 Установіть відповідність між літературними творами та їхніми авторами.

А О. Уайльд       1 «Казка про мертву царівну та сімох богатирів»
Б А. Ліндґрен       2 «Чарлі і шоколадна фабрика»
В Ш. Перро       3 «Хлопчик-зірка»
Г О. Пушкін       4 «Аліса в Країні Див»
Ґ Льюїс Керролл      5 «Соловейко»
Д Р. Дал         6 «Попелюшка»
Е Г. К. Андерсен      7 «Міо, мій Міо»

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Слово вчителя. Презентація письменниці.

Крістіне Нестлінґер – художниця, письменниця, поетеса, авторка коміксів. Діапазон її твор-
чості надзвичайно широкий: проза, вірші, газетна публіцистика, сценарії радіо- і телеспекта-
клів, кулінарні книжки – усього й не перерахувати! А ще протягом багатьох років Нестлінґер 
вела на австрійському радіо власну програму, улюблену для тисячі слухачів. Перу письменниці 
належить понад сто книжок для дорослих і дітей.

К. Нестлінґер народилася у Відні (Австрія) 13 жовтня 1936 р. Життя склалося так, що з ран-
нього дитинства їй довелося боротися з обставинами й відстоювати право бути самою собою. 
Пізніше письменниця згадувала: «У дитинстві на мене як слід нагнали страху бомбами, росі
янами, фюрером і щурами в нашому підвалі, а потім, як дівчинку досить кмітливу й товсту, 
відправили до середньої школи з гуманітарним ухилом. Там я на все життя завчила балади 
Шиллера й дізналася, через які точки трикутника проходить пряма Ейлера. Після випускних 
іспитів я вирішила присвятити себе живопису і, виконуючи цей похвальний намір, вступила 
до Академії мистецтв. За кілька років я зрозуміла, що художниці з мене не вийде, і тоді з горя 
вийшла заміж і народила дитину». Сімейне життя Нестлінґер складалося цілком вдало, але 

Урок 64
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затишний домашній світ виявився все ж таки затісним для неї. У 1968 р. талановита домогос-
подарка видала свій перший твір для дітей «Вогняно-руда Фредеріке».

Нестлінґер казково пощастило – «Вогняно-руда Фредеріке» відразу отримала літературну 
премію. Відтак окрилена успіхом письменниця одна за одною створює книжки «Діти з підва-
лу», «Начхати нам на огіркового короля!», «Чорний чоловік і великий собака», «Маленький 
добродій береться до справи», «Чоловік для мами», «Лолліпоп», «Конрад, або Дитина з бляшан-
ки», «Пес іде в світ», «Гном у голові»…

«Я не виховую, я розважаю, – лукаво усміхається Нестлінґер. – Боюся, перебудова світу не 
входить у мої плани… Мені здається, дитячі книжки слід оцінювати насамперед за їхніми 
літературними перевагами й лише потім за їхньою виховною спрямованістю. Книжки для ді
тей повинні бути дотепними й захопливими».
2. Робота з підручником.
 1. Ознайомтеся з відомостями про життя і творчість К. Нестлінґер («Літературний наві

гатор», підручник, с. 211).
2. Спираючись на опрацьований матеріал, складіть асоціативний кущ «К. Нестлінґер – су-
часна казкарка».

3. Евристична бесіда за змістом повісті-казки «Начхати нам на огіркового короля!».
  1. Хто виступає розповідачем у повісті-казці Нестлінґер?

2. Якою була сім’я Вольфґанґа? Як хлопець характеризує членів своєї родини?
3. Що не подобалося Вольфґанґу в його родині? Чому взірцем хлопчик уважав сім’ю свого 
друга Еріха?
4. Чому між Гоґельманами не було порозуміння? Які проблеми назріли в родині?
5. Хто з’явився в будинку Вольфґанґа у великодню неділю? Що незвичного було в цій 
істоті? Якою була її зовнішність і мова?
6. Про що розповів огірковий король Гоґельманам? З якої країни він прибув і чому зму-
шений був переховуватися?
7. Як відреагували тато, мама, Мартіна й дідусь на появу огіркового короля?
8. Як змінилася поведінка тата після спілкування з Кумі-Орі?
9. На яких два табори розділилася родина у своєму ставленні до Кумі-Орі?
10. Які проблеми з учителем математики заважали Вольфґанґу почуватися щасливим? Чи 
правильно хлопець почав їх вирішувати? Чому Вольфґанґ боявся поговорити з батьком 
про шкільні проблеми?
11. Які проблеми мала Мартіна? Як Вольфґанґ і Мартіна подружилися й допомогли один 
одному впоратися з труднощами?
12. Чому, на вашу думку, Нік підтримував тата й Кумі-Орі?
13. Як поводився Кумі-Орі, живучи в родині? Яких умов договору між татом і мамою 
не виконував гість? Чому Вольфґанґ і Мартіна вирішили боротися з ним?
14. Що знайшли діти у схованці Кумі-Орі? З якою метою, на вашу думку, огірковий ко-
роль збирав ці дрібниці?
15. Як знахідка дітей прискорила розмову про ненормальність стосунків у родині?
16. Які результати дала розвідка Вольфґанґа в підвалі? З ким познайомився хлопчик? Що 
він дізнався про Кумі-Орі?
17. Якою благодійницькою діяльністю вирішив зайнятися Вольфґанґ, щоб допомогти 
підземному народу?
18. Про яку таємницю розповів Нік? Що обіцяв татові Кумі-Орі за потоп у підвалі? Як 
вирішили діяти діти, щоб урятувати підземний народ?
19. Що відкрив тато, увірвавшись до архіву контори?
20. Як склалася подальша доля Кумі-Орі?
21. Як змінилася родина Гоґельманів після пригод з огірковим королем?
22. Чи можна вважати огіркового короля живим утіленням негараздів у родині Гоґельманів? 
Поясніть свою думку.
23. Які висновки зробили діти й дорослі після пережитих пригод?
24. Які епізоди повісті-казки видалися вам найсмішнішими? Доведіть, що гумор – основа 
твору К. Нестлінґер.
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25. Про що попереджає К. Нестлінґер у своїй повісті-казці? Чи переконані ви в тому, що 
Кумі-Орі не завітає до вашої родини? Чому?

 y Висновки.
Події повісті-казки «Начхати нам на огіркового короля!» розгортаються в Австрії, де мешкає 

Вольфґанґ Гоґельман зі своїми мамою, татом, дідусем, сестрою Мартіною та братом Ніком. Ра-
зом з членами родини, що розкололася на два непримиренних табори, читач переживає чимало 
захопливих пригод, знайомиться з казковим народом кумі-орцями та їхнім злостивим влади-
кою Кумі-Орі, скинутим із трону. Зі жвавого, достовірного зображення подій ми дізнаємося про 
важливі проблеми в родині, що потребують невідкладного розв’язання.

На перший погляд, усе зрозуміло: тільки-но з’явився огірковий король Кумі-Орі, у Гоґельма-
нів усе пішло шкереберть, почалися сварки. Якби випадково не з’ясувалося, що «напівгарбуз-
напівогірок» водить за носа главу сімейства, невідомо, як надалі склалися б обставини…

Однак це лише на позір. Насправді сім’я Гоґельманів потрапляє в смугу розбрату й негараз-
дів аж ніяк не через появу Кумі-Орі. Навпаки, бридкий огірковий король приходить саме тому, 
що в єдності сім’ї з’явилася тріщина. Діти виросли, щось у їхніх стосунках з дорослими злама-
лося. Порозуміння в родині втрачено. Батькові не подобається, що його нащадки мають власні 
погляди, інтереси, прагнуть самостійності. Недарма добрий і розумний дідусь, розмірковуючи 
про сина, сумно зітхає: «Що ж я упустив у його вихованні?» Типовий обиватель, скупий, запо-
падливий перед начальством і людьми високого стану, тато Гоґельман аж надто любить коман-
дувати близькими. Він поводиться як самодур і деспот, залишаючись глухим до проблем дорос-
лих дітей.

Конфліктна ситуація в родині назрівала давно. Дідусь справедливо стверджує: «КуміОрі хоч 
і наймерзенніший гном, але на нормальну сім’ю, на таку, якою, власне, вона і повинна бути, 
КуміОрі не зміг би настільки мерзенно вплинути». І справді, родину, у якій сміятися можна 
лише тоді, коли цього захоче тато, – не варто вважати нормальною. Адже хороша сім’я ґрунту-
ється на взаємній повазі, довірі, дружбі й любові.

Не дивно, що огірковий диктатор – несимпатичне втілення сімейних негараздів – потовари-
шував з главою сімейства. Присутність Кумі-Орі прискорила з’ясування взаємин у родині після 
тривалого обтяжливого періоду замовчування і пристосуванства. Ніби перехворівши невідомою 
хворобою, члени родини спромоглися-таки виправити ситуацію.

У казковій повісті «Начхати нам на огіркового короля!» ідеться про проблему справжнього 
й хибного авторитету батьків, про необхідність будувати здорові сімейні стосунки, прагнучи до 
взаємоповаги та порозуміння. Найбільше ж авторці не до душі дорослі, які, забувши власне 
дитинство, перетворилися на домашніх тиранів і дріб’язкових деспотів.
4. Переказ ключових епізодів твору за ілюстраціями.
 За поданими ілюстраціями перекажіть ключові епізоди твору «Начхати нам на огіркового 

короля!».
• Родина Вольфґанґа зустрічається з Кумі-Орі.
• Кумі-Орі підслуховує розмову Мартіни і його обливають зі шланга.
• Вольфґанґ збирає дитячі пісочні формочки для підземного народу.
• Діти дізнаються про помсту Кумі-Орі.

5. Вибірковий диктант.
 Випишіть риси характеру, притаманні Вольфґанґу Гоґельману.
Винахідливість, життєрадісність, дитяча безпосередність, розсудливість, доброта, сміливість, 

безкорисливість, наївність, нахабність, відповідальність, жорстокість, хоробрість, жадібність, 
готовність прийти на допомогу, щирість, чесність, байдужість, підступність, зрадливість, скром-
ність, кмітливість, рішучість, волелюбність, вірність дружбі, жага пригод.

V. Підсумки.
• Складання опорної схеми. «Особливості повісті-казки К. Нестлінґер “Начхати нам на огірко-
вого короля!”».
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Особливості повісті-казки
К. Нестлінґер
«Начхати нам

на огіркового короля!»

Головні герої – сучасні діти
та дорослі,

що їх оточують
Іскрометний

гумор

Тема – стосунки батьків
і дітей

Соковита,
влучна мова

Опис неймовірних,
з непередбачуваними
наслідками ситуацій

Поєднання фантастичних
і реалістичних елементів

VІ. Домашнє завдання.
 1. Намалюйте ілюстрації до повісті-казки К. Нестлінґер «Начхати нам на огіркового коро-

ля!».
2. Складіть таблицю «Реальне і фантастичне в повісті-казці “Начхати нам на огіркового ко-
роля!”».
3. Опрацюйте матеріали самостійної роботи № 11 (Є. Волощук, О. Слободянюк. «Зарубіжна 
література. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).
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Дата 

Клас 

Урок 65

Т е м а. Контрольна робота № 6. 
Образ майбутнього в літературі. Сучасна література. 

Зростання і взаємини зі світом
Мета: підсумувати й узагальнити знання про вивчені твори, їхню 

жанрову специфіку та сюжетне розмаїття;
виявити рівень літературознавчих умінь і навичок учнів;
розвивати  логічне мислення; виховувати дисциплінованість, зібра-

ність, уміння зосередитися.
Обладнання: посібник «Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для конт-

рольних і самостійних робіт» (автори Є. Волощук, О. Слободянюк).
Тип уроку: урок контролю рівня навчальних досягнень.

Єдиний шлях, що веде до знання, – це діяльність.
Б. Шоу

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Оголошення теми, мети, завдань, епіграфа уроку.
ІІ. Мотивація  навчальної  діяльності.  Ознайомлення  з  кри те-

рія ми оцінювання.
ІІІ. Робота над  завданнями  контрольної  роботи № 6  «Образ 

майбутнього в літературі. Сучасна література. Зростання і вза-
ємини зі світом» (Є. Волощук, О. Слободянюк «Зарубіжна літера-
тура. 6 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт»).

ІV. Підсумки.
V. Домашнє завдання.

 Опрацюйте підсумкові запитання й завдання до частин «Образ майбутнього в літературі» та 
«Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом» (підручник, с. 217–218).

Урок 65
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Дата 

Клас 

Урок 66

Т е м а. Підсумки. Узагальнення 
та систематизація навчального матеріалу

Мета: підсумувати й узагальнити матеріал, вивчений протягом року;
удосконалювати вміння систематизувати набуті знання, навички ро-

боти з художніми текстами; виявити рівень літературознавчих умінь і на-
вичок учнів;

розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності, сприяти морально-етич-
ному вихованню учнів, прищеплювати інтерес до світової літератури.

Обладнання: підручники, карта світу, картки для гри «Літературна кар-
та світу»; кубик з  афоризмами про книгу на гранях.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.
Книжка є альфою й омегою будь-якого знання, 
початком початків кожної науки.

С. Цвейґ

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Завдання на встановлення відповідності.
 Установіть відповідність між літературознавчим терміном та його визначенням.

А повість

Б пригодницька  
 література
В антитеза

Г алегорія

Ґ фантастика

Д роман

1  різновид художньої літератури, у якій зображено дивний, незвичайний 
світ, з яким людина в реальному житті зіткнутися не може

2  інакомовне зображення в художньому творі рис характеру, уявлень 
і взаємин людей, суспільних явищ тощо

3  протиставлення явищ, понять, почуттів, думок, характерів у худож-
ньому творі

4  більший, ніж оповідання, прозовий твір, у якому зображе но низку подій 
із життя головного героя, а також детально змальовано пов’язаних із 
ним другорядних персонажів

5  великий за обсягом прозовий твір, у якому на тлі су спільних подій зо-
бражено значну частину життя головного героя або його долю загалом, 
у розвитку подано характери інших персонажів

6  гостросюжетні твори про небезпечні випробування героїв, мандрівки, 
таємниці тощо, в основу яких покладено напружений конфлікт особис-
того чи громадського життя

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Робота з підручником.
 Опрацюйте підсумкові запитання й завдання, які вміщено на с. 219–221 підручника.
2. Дидактична гра «Літературна карта світу».

Матеріал для гри

1. Карта світу.
2. Картки з назвами творів, вивчених протягом року, та іменами їхніх авторів (без зазна-

чення країни): «Міф про Прометея», «Міф про Геракла», «Езоп “Лисиця і Виноград”» (Греція); 
«Міф про Тефнут» (Єгипет); «І. Крилов “Вовк і Ягня”», «В. Короленко “Сліпий музикант”», 
«М. Гоголь “Ніч перед Різдвом”», «А. Чехов “Хамелеон”» (Росія); «Ч. Діккенс “Різдвяна пісня 
в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами”», «Д. Дефо “Життя і незвичайні та дивовижні 
пригоди Робінзона Крузо”» (Англія); «Джек Лондон “Жага до життя”», «Г. В. Лонґфелло “Піс-

Урок 66
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ня про Гайавату”», «Р. Д. Бредбері “Усмішка”», «Р. Шеклі “Запах думки”», «О. Генрі “Вождь 
червоношкірих”» (США); «Ж. Верн “П’ятнадцятирічний капітан”» (Франція); «Мацуо Басьо 
“Старий ставок!..”» (Японія); «Р. Бернс “Моє серце в верховині”», «Р. Л. Стівенсон “Острів 
скарбів”» (Шотландія); «Дж. Родарі “Листівки з видами міст”» (Італія); «А. Ліндґрен “Міо, 
мій Міо”» (Швеція); «К. Нестлінґер “Начхати нам на огіркового короля!”» (Австрія).

Опис гри

Учитель вивішує на дошці карту світу і пропонує учням по черзі витягнути одну з карток. 
Кожний зі школярів має вказати, до якої національної літератури належить «його» твір, і при-
кріпити картку на карті поряд з позначенням відповідної країни.
3. Дидактична гра «Кубування».

Матеріал для гри

Кубик, на гранях якого містяться крилаті вислови про книжку: 1. «Книга – це співрозмов-
ник, який не лестить тобі, і друг, який не спокушає тебе, і товариш, який тобі не набридне 
(АльДжахіз)». 2. «Я не знаю добрішого сусіда, справедливішого друга, покірнішого супутника, 
слухнянішого вчителя, обдарованішого товариша, ніж книга… (АльДжахіз)». 3. «Хороша 
книжка – це подарунок, заповіданий автором людському роду (Арістотель)». 4. «Яка користь 
від книжки тому, хто не має власного розуму? Хіба дзеркало допоможе сліпому? (Індійське 
прислів’я)». 5. «Усе життя людства послідовно осідало в книжці: племена, люди, держави зни-
кали, а книжки залишалися (О. Герцен)». 6. «Книжки – кораблі думки, що подорожують хви-
лями часу і дбайливо несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління (Ф. Бекон)».

Опис гри

Учень, який підкинув кубик, отримує завдання скласти міні-роздум на тему афоризму, що 
випав. Потім члени групи спільно обговорюють повідомлення, погоджуючись або не погоджую-
чись із висновками.

V. Домашнє завдання.
 1. Опрацюйте завдання рубрики «Літературні розваги» (підручник, с. 222).

2. Завдання на випередження відповідно до умов дидактичної гри «Прес-конференція з літе-
ратурними героями» (урок 67).
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Дата 

Клас 

Урок 67

Т е м а. Підсумки. Узагальнення 
та систематизація навчального матеріалу

Мета: підсумувати й узагальнити матеріал, вивчений протягом року;
удосконалювати вміння систематизувати набуті знання, навички ро-

боти з художніми текстами; виявити рівень літературознавчих умінь і на-
вичок учнів;

розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності, сприяти морально-
етичному вихованню учнів, прищеплювати інтерес до зарубіжної літе-
ратури.

Обладнання: підручники, портрети письменників, твори яких вивча-
лися в 5–6-му класах, картки для гри «Засідання клубу книголюбів».

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.
Хороша книжка – як бесіда з розумною людиною.

Л. Толстой

Х і д   і   с т р у к т у р а   у р о к у
І. Організаційний момент.
ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

• Зоровий диктант.
Учитель показує портрети письменників, з творами яких учні ознайомилися в 5–6-му кла-

сах. Школярі мають упізнати авторів, записати їхні імена і прізвища, поряд з кожним прізви-
щем указати назву прочитаного твору.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.
1. Дидактична гра «Прес-конференція з літературними героями».

Опис гри

Учні, які отримали випереджальне домашнє завдання підготуватися до ролі літературних 
персонажів (Геракл, Робінзон Крузо, Дік Сенд, Скрудж, Джим Гокінс), займають місця для 
«гостей». Учитель обирає групу «аналітиків», які оцінюватимуть підготовку до прес-конференції 
запрошених героїв та роботу «редакцій». Інші учні діляться на команди-«редакції», обирають 
назву для свого часопису (наприклад, «Літературне коло», «Світ пригод», «Веселі історії», «Лі-
тературний усесвіт», «Академія» тощо), розподіляють ролі журналістів, редактора, дизайнера, 
художника.

Після завершення підготовчого етапу «гості» представляються й розповідають свої історії. 
Тим часом «журналісти» уважно слухають і складають запитання, які, на їхню думку, зацікав-
лять читачів. Вислухавши всі розповіді, «журналісти» ставлять запитання «гостям» і, отримав-
ши відповіді, повертаються до «редакцій». Кожна «редакція» створює макет сторінки свого 
часопису на основі матеріалів прес-конференції і презентує її. Аналітики оцінюють роботу 
«редакцій».

V. Підсумки.
 Заповніть пропуски в підсумковій таблиці.

Продовження таблиці

Автор твору Назва твору Жанр твору

І. Крилов «Квартет»

«Острів скарбів» Роман

Ч. Діккенс Різдвяне оповідання

Езоп Байка

Урок 67
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Продовження таблиці

Автор твору Назва твору Жанр твору

М. Гоголь «Ніч перед Різдвом»

«Хамелеон» Оповідання

Джек Лондон

«Сліпий музикант» Повість

Хайку

«Моє серце в верховині…»

Г. В. Лонґфелло

«Листівки з видами міст»

Р. Бредбері Оповідання

«Запах думки»

А. Ліндґрен

2. Рекомендації щодо читання творів зарубіжної літератури влітку.
3. Дидактична гра «Засідання клубу книголюбів».

Матеріал для гри

1. Карткиролі (кожна в кількох екземплярах): «Поціновувач гумористичних оповідань»; 
«Поціновувач казок»; «Поціновувач фантастики»; «Поціновувач пригодницьких творів»; «По-
ціновувач міфів»; «Поціновувач байок»; «Поціновувач різдвяних оповідань»; «Поціновувач по-
езії» тощо.

2. Набори карток з назвами творів, пропонованих для читання влітку (за числом гравців).

Опис гри

1. Учитель роздає учням картки-ролі відповідно до їхніх читацьких уподобань та набори кар-
ток з назвами творів.

2. Учитель пропонує учням з погляду своєї ролі оцінити корисність отриманого набору за 
шкалою від 1 (практично нецікавий) до 10 (максимально цікавий) і записати оцінку.

3. Учитель повідомляє, що протягом певного часу учні можуть вільно обмінюватися картка-
ми з назвами творів відповідно до своїх читацьких уподобань.

4. Коли процес обміну помітно уповільнюється, учитель просить школярів повернутися на 
свої місця.

5. Учитель пропонує школярам оцінити їхній новий вибір.
6. Учитель розпочинає обговорення гри із запитань:
• Чи може кожний літературний твір однаково цікавити будь-яку людину?
• Чому так відбувається?
• Чи потрібно читати ті твори, які на перший погляд здалися не вартими уваги?
• Кого можна назвати справжнім читачем?

VІ. Завдання на літо.
 1. Прочитайте твори, рекомендовані для читання влітку.

2. Занотуйте враження від прочитаного в читацькому щоденнику.
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Уроки 68–70 – резервні.
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