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Шановні вчителі, сьогоднішній випуск нашого часопису
ставить перед собою мету максимально допомогти вам
опанувати нову програму із зарубіжної літератури для 
7 класу. Орієнтовне календарно-тематичне планування, 
а також різноманітні розробки уроків вчителів-практиків,
вміщені у цьому номері, допоможуть вам осмислити
нововведені твори. У випуску ви знайдете матеріали, 
які присвячені темам, що вивчаються в І семестрі. 

Передплатний індекс

22816



Додаткове читання

До вив чен ня ба ла ди Олек сан д ра Пушкіна 

"Пісня про Віщо го Оле га"

Пушкінська ба ла да і фо нові знан ня

Усе мик лас ників ба ла да О.Пушкіна "Пісня про Віщо го Оле га" вик ли кає, як пра ви ло, не аби я -
кий інтерес. Цьо му допомагає ви ко ри с тан ня на уро ках з вив чен ня цьо го тво ру фо но вих

знань, які спри я ють роз вит ку вміння розрізня ти літо пис ний і ху дожні опи си шля хом порівнян ня
літе ра тур но го тво ру з фоль к лор ним, ви хо ван ню інте ре су у се мик лас ників до пам'яток істо рич но го
ми ну ло го. До цьо го спо ну кає епіграф уроку — слуш на дум ка Оль ги Ко би лянської: "Зга дай мо
предків своїх, щоб історія пе ред на ми не згас ла, і зо ло тої нит ки не згу би мо".

Біог рафічні фо нові знан ня та істо ричні вар то по да ти у виг ляді повідом лень за зда легідь підго -
тов ле них учнів — "біог ра фа" та "істо ри ка". Зо к ре ма біог раф повідом ляє, що Пушкін на ро ди в ся в
сім'ї, де до бре зна ли і лю би ли літе ра ту ру. Ве ли кий вплив на по ета мала ус на на род на творчість:
пісні, каз ки, ле ген ди. Гли бо кий інте рес ви я вив О.С. Пушкін і до слав ної історії своєї країни, яку
потім відкрив у своїх не за бутніх тво рах. Ціка ви в ся Пушкін зви ча я ми і по бу том Київської Русі, що
знай шли відо бра жен ня в ба ладі "Пісня про віщо го Оле га".

Істо рик роз повідає про те, що 26 бе рез ня 1820 р. після за вер шен ня по еми "Рус лан і Люд ми ла"
Пушкін от ри мав пор т рет відо мо го російсько го по ета В. Жу ковсько го з над пи сом "Пе ре мож цю уч -
ню від пе ре мо же но го вчи те ля". Са ме він од ним з пер ших відзна чив по етич ний та лант Пушкіна.
Улюб ле ним жа н ром Жу ковсько го бу ла ба ла да — віршо ва ний ліро=епічний твір фан та с тич но го, ле -
ген дар но=істо рич но го або ге роїчно го змісту. Жу ковський пи сав ба ла ди за се ред ньовічни ми євро -
пейськи ми пе ре ка за ми (най частіше німецьки ми). Зміст ба ла ди О. Пушкіна інший. Йо го твір "Пісня
про віщо го Оле га" на пи са ний в 1822 р. не за ви га да ним сю же том, а за літо пис ним пе ре ка зом.

Спо га дай мо си ву дав ни ну, 
Спо га дай мо повість не за бут ню.

Ав тор ви ко ри с тав відо му істо рич ну та літе ра тур ну пам'ят ку епо хи Київської Русі — "Повість ми -
ну лих літ". У цьо му літо писі Оле гові при свя че но ок ре мий розділ.

Підго тов ле ний учень дає істо рич ну довідку про кня зя Оле га, ви раз но чи тає ури вок літо пи су, 
де роз повідається про смерть Оле га, і на го ло шує на до стовірності цьо го фак ту.

На уроці учні про во дять літе ра турні па ра лелі: порівняль ний аналіз урив ка дав ньо русь ко го літо -
пи су і ба ла ди.

В ре зуль таті до хо дять вис нов ку, що, на відміну від літо пи су, ав тор з до по мо гою яс кра вих 
об разів зма ль о вує у нашій уяві світ ми ну ло го, ви ра жа ю чи при цьо му свої дум ки і по чут тя.

Ціка вий ма теріал підго ту ва ли
знавці літе ра ту ри і про пе ре кла ди
"Пісні..." ук раїнською мо вою. Ось як
він зву чить:

У XIX ст. пе ре кла с ти ба ла ду 
О. Пушкіна ук раїнською мо вою спро -
бу вав Сте пан Ру данський. Йо го ува га
до пушкінсько го тво ру по яс нюється
не тільки істо рич ним та ле ген дар ним
ха рак те ром "Пісні...", а са ме її жа н ро -
вою при ро дою. Сам Ру данський пи сав
ба ла ди, цей жанр був близь кий йо му.
Але на пи са ний ним "Олег віщий" не є
влас не пе ре кла дом. Це пе респів, 
ав тор знач но збільшує об сяг тек с ту.

Г. І. Ти му ра,
вчи тель=ме то дист

Тер нопільська обл.
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№
з/п

Кількість 
годин

Години 
за розподілом

Зміст розділу, уроку Примітка

2 ВСТУП

1
Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка
художнього перекладу

2
Переклад і переспів. Практика розрізняння різних
видів перекладу

10 + 1 розвиток
мовлення (усно)  

БИЛИНИ І БАЛАДИ

3 1
Билина як жанр. Поетичне відображення історії
Київської Русі в билинах. Основні цикли билин
(Київський, Новгородський)

2 «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник»

4
Реальність (історія, побут, звичаї) 
і художня вигадка в билині.

5
З резервного
часу

Ідеал воїна-захисника в билині 
«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Утілення
людських чеснот у билинах, елементи фольклору 

2
«Король Лір і його дочки», «Як Робін Гуд

став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда
з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя)

6

Балада як жанр фольклору й літератури. Характерні
ознаки балади. «Король Лір і його дочки». Аналітичне
дослідження тексту (або Балада як жанр фольклору й
літератури. Характерні ознаки балади. Ідеї свободи й
служіння народові в англійських баладах про народно-
го захисника Робіна Гуда. (На прикладі однієї з балад
за вибором учителя: «Як Робін Гуд став розбійником»,
«Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном»)

7

Моральні уроки балади «Король Лір і його дочки».
Король Лір як вічний образ (або Образ Робіна Гуда
як народного захисника. Складання цитатної 
характеристики за текстом твору)

2
Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759–1805).

«Рукавичка»

8
Історія задуму й створення балади «Рукавичка».
Випробування головного героя балади 
в світі тварин і в світі людей

9
Шиллерівське бачення образу справжнього лицаря,
його мужність, відвага, людська гідність

2 Адам Міцкевич (1798–1855). «Світязь»

10
Утвердження любові до батьківщини й героїзму 
в баладі Адама Міцкевича «Світязь». 
Аналітичне дослідження тексту

11
Художні особливості втілення провідної ідеї 
в баладі «Світязь»: символічність образів, 
елементи фольклору в творі

2
Роберт Льюїс Стівенсон (1850–1894). 

«Балада про вересовий напій»

Нова програма. 7 класНова програма. 7 клас

Календарно-тематичне 
планування уроків зарубіжної літератури 

для 7 класу за Програмою 2012 року
(керівник авторського колективу Ніколенко О. М.)

учителя світової літератури Кіровоградського НВК №26
Гузь Ольги Олександрівни
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12
Сутність основного конфлікту твору Р.Л. Стівенсона
«Балада про вересовий напій». Художні засоби його втілення

13

Розвиток мовлення
(усно)
Контрольна робота
(25 хвилин)

Утвердження духовної сили піктів, їх героїзму в захисті 
національних цінностей. (Складання усної характеристики персонажа.)
Символіка твору.
Контрольний тест з теми «Билини і балади»

10+Р.м.(письмо-
во) +П.ч. + 1 годи-
на з резервного
часу

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ

4 Вальтер Скотт (1771–1832). «Айвенго»

14
Вальтер Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній
вимисел у романі «Айвенго». Текстуальний аналіз І розділу роману

15
Історичний колорит твору й засоби його створення. 
Динаміка сюжету, гумор.

16
Система образів роману В. Скотта «Айвенго». Зіткнення добра,
краси й справедливості з жорстокістю та підступністю

17
Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби 
створення образу. Роман Вальтера Скотта «Айвенго» на кіноекрані

3 Друга світова війна у європейській поезії

18 1
Поетичне втілення теми трагедії Другої світової війни у віршах
К.І. Галчинського («Лист з полону», 
«Пісня про солдатів Вестерплятте» та інші)

19 1
Вірш А. Маргул-Шпербера «Про назву концтабору Бухенвальд» 
як твір-пересторога. Провідні ідеї поезії

20
Позакласне 
читання

Зображення трагедії Другої світової війни з різних боків Європи.
Текстуальний аналіз вірша Юлії Друніної «Зінка»

(Вивчити
напам’ять
один із
віршів)

21
За рахунок 
резервного часу

Виразне читання напам’ять віршів про Другу світову війну 
з обґрунтуванням вибору

22
Розвиток мовлення
(письмово)

Написання есе за віршем Булата Окуджави 
«До побачення, хлопчики…»

3
Василь Володимирович Биков (1924–2003).

«Альпійська балада»

23
Особливості сюжету і композиції повісті В. Бикова 
«Альпійська балада»

24
Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби і
кохання світу насильства. Гуманістичний зміст повісті

25
Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому. 
«Альпійська балада» Василя Бикова в кіно

26 Контрольна робота
Контрольна робота з теми «Історичне минуле в літературі»
(тести, розгорнуті відповіді на запитання, 
порівняльні характеристики)

6 ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ
3 Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм». 

27
Проблема взаємин між батьками й дітьми 
в новелі Джеймса Олдріджа «Останній дюйм»

28
Образи Бена і Деві, художні засоби їх створення. 
Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих
випробувань, здатність до порозуміння

29
Символічність назви оповідання. 
Утвердження сімейних цінностей у творі

2
Редьярд Кіплінг (1865–1936). 

«Балада про Схід і Захід». «Якщо…». 

30
Протистояння і примирення Сходу й Заходу
в «Баладі про Схід і Захід» Редьярда Кіплінга. 
Антитези у творі. Динаміка образів головних героїв

31
Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості
у вірші Р. Кіплінга «Якщо». Сюжет і композиція вірша. 
Художні особливості твору, його провідна ідея 

(Вивчити
напам’ять)

32
Контрольна робота
(25 хвилин)

Узагальнення вивченого впродовж І семестру.
Контрольний тест
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9 ДРУЖБА І КОХАННЯ
Олександр Сергійович Пушкін (1799–1837).

«19 жовтня 1825 року»

33 1
Уславлення дружби й вірності у вірші О.С. Пушкіна
«19 жовтня». Авторські спогади й роздуми у творі

3
Шолом-Алейхем (1859-1916).
«Пісня над піснями» або Олександр Грін 
(1880—1932). «Пурпурові вітрила»

34

Відображення у творах Шолома-Алейхема
долі єврейського народу. Тема кохання в повісті
«Пісня над піснями» (або Основний конфлікт 
повісті-феєрії Олександра Гріна «Пурпурові вітрила») 

35
Художні особливості  та еволюція образів Шимека
й Бузі (або Сенс поєднання реального й фантастич-
ного в повісті Олександра Гріна «Пурпурові вітрила»)

36

Утвердження загальнолюдських цінностей 
у повісті Шолома-Алейхема «Пісня над піснями
(або Система образів повісті-феєрії 
Олександра Гріна, місце Ассоль і Грея в ній. 
Символіка образу пурпурових вітрил)

4 Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання

37 1
Особливості зображення любовних переживань 
у вірші Роберта Бернса «Любов»

(Вивчити
напам’ять
(або вірш
Гейне, або
вірш
Симонова))

38 1
Поєднання світу людини й світу природи 
у відображенні найкращих людських почуттів 
у вірші Генріха Гейне «Коли настав чудовий май…»

39 1
Тема вірності й любові у вірші 
Костянтина Симонова «Жди мене…». 
Поєднання долі людини з долею народу

40
Розвиток 
мовлення (усно)

Поетизація високого почуття любові, 
особливості його художнього розкриття.
Виразне читання напам’ять віршів сучасних 
зарубіжних поетів про дружбу й кохання

41
Контрольний
письмовий твір

Написання ліричного есе на основі вивчених
творів про дружбу й кохання

5+П.ч.+ 3 годи-
ни з резерву

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ

42 1
Детектив як жанр літератури, характерні ознаки
жанру. Жанрове розмаїття детективів. 

2 Едгар Аллан По (1809-1849). «Золотий жук»

43
Едгар Аллан По – засновник жанру детективу 
у світовій літературі. Особливості сюжету 
й композиційної будови повісті «Золотий жук»

44
Особливості створення й функціонування 
системи образів у літературному детективі: 
Легран, Джупітер, оповідач

4
Артур Конан Дойл (1859-1930).
«Записки про Шерлока Холмса» 
(«Пістрява стрічка», «Спілка рудих»)

45

А. К. Дойл – відомий автор класичних детективів,
популярність його героїв у різних країнах.
Особливості сюжету й композиції оповідань про
Шерлока Холмса (на прикладі «Пістрявої стрічки»)

46
Шерлок Холмс як безпосередній учасник
розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні
«Пістрява стрічка»

47 З резервного часу
Іронічне зображення пристрасті людини 
до легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих»
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48 З резервного часу
Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Сутність і сила «дедуктивного
методу» Холмса, сенс і художні засоби його протиставлення
мисленню пересічної людини.

49 Позакласне читання
Агата Крісті. «Десять негренят». 
Особливості розвитку детективної інтриги у творі

50
З резервного часу
Контрольний тест
(25 хвилин)

Узагальнення та систематизація знань з теми. 
Контрольний тест з теми 
«Літературний детектив»

6 + Р.м. + П.ч. +
1 година з

резервного часу
СВІТОВА НОВЕЛА

3 О. Генрі (1862-1910). «Дари волхвів», «Останній листок»

51
Новела як літературний жанр. О.Генрі — майстер світової
новели. Провідні проблеми новели О. Генрі 
«Останній листок». Образи Сью і Джонсі, їх динаміка

52
Новела «Останній листок» О. Генрі – гімн людині, 
здатній на самопожертву заради ближнього. 
Специфіка розкриття образу Бермана

53 Моральні цінності в новелі О.Генрі «Дари волхвів»
2 Герберт Джордж Уеллс (1866-1946). «Чарівна крамниця»

54
Особливості фантастичного світу в новелі Герберта Уеллса
«Чарівна крамниця» 

55 З резервного часу Світ очима дітей і дорослих у новелі Г.Уеллса «Чарівна крамниця»
2 Рюноске Акутагава (1892-1927). «Павутинка»

56 Філософський зміст новели Рюноске Акутагава «Павутинка»

57
Утілення ідеї про моральну справедливість у новелі 
Р. Акутагави «Павутинка». Узагальнення і систематизація
знань з теми «Світова новела».

58 Позакласне читання
Хто й чому бреше? Де проходить межа дозволеного? 
(до розуміння головної проблеми новели 
Курта Воннегута «Брехня»)

59
Контрольна робота.
Розвиток мовлення
(письмово)

Контрольна робота: 
створення фанфіку на основі творів
О. Генрі, Г. Уеллса та Р. Акутагави

6+ П.ч. + 1 годи-
на з резервного

часу

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА
Я І СВІТ

(1-2 твори за вибором учнів і вчителя)
2 Айзек Азімов (1920-1992). «Фах»

60
Роздуми про майбутнє людини і людства. Образ Джорджа
Плейтена. Проблема духовної реалізації людини

61
Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини 
в сучасному світі. Утвердження сили людського інтелекту,
самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей

62 Позакласне читання
А. Гавальда. «35 кіло надії». 
Провідні ідеї твору та особливості їх художнього втілення

2
Діана Вінн Джонс (1934-2011). 
«Мандрівний замок Хаула»

63
Поєднання елементів казки і детективу у творі. 
Роль художнього прийому чаклунства.

64 Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів
2 Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце»

65
Тема «оживлення» книги у творі. 
Поєднання реального і уявного світів

66
Образ Меґі – дівчинки, котра  любить читати. 
Її пригоди й духовне випробування

67 З резервного часу
Порівняльна характеристика повісті Корнелії Функе
«Чорнильне серце» та однойменного художнього фільму

68 Контрольна робота 
Контрольна робота з теми «Сучасна література. Я і світ»
(тести, розгорнуті відповіді на питання, творчі завдання)

2 ПІДСУМКИ
69 Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

70
Аналіз сформованості читацьких компетенцій учнів. Анонс
програми «Зарубіжна література. 8 клас». Рекомендації на літо



Тема уроку №1: Оригінал і переклад. Види
перекладів, специфіка художнього перекладу

Тема уроку №2: Переклад і переспів.
Практика розрізнення різних видів перекладу

Мета: поглибити учнівські знання про оригінал
та переклад, ознайомити з різними видами пере-
кладу, зі специфікою художнього перекладу; фор-
мувати теоретичну літературознавчу базу школярів,
розвивати наукове бачення; сприяти вихованню
гармонійної особистості.

Епіграф: І щоб душі поетової вияв
На нас, як рідний, з чужини повіяв.

М. Рильський

Хід уроку

І. Організаційний момент
Вступне слово вчителя (поздоровлення учнів з

новим навчальним роком, мотивація на успішне
опанування курсу «Зарубіжна література. 7 клас».

ІІ. Актуалізація опорних знань
– Ми не можемо вирушити в нову путь, не зга-

давши старих друзів.
Вікторина «Впізнай героя за цитатою»

(назвати героя, твір та автора)

«Так би зачах і загинув назавжди рід смертних
людей, якби не став їм на захист і допомогу найбла-
городніший серед безсмертних…».

(Прометей. «Міф про Прометея»)

«І треба ж, трапилось такеє зло,
Що поблизу тих місць голодний … бродив». 

(Вовк. І.А. Крилов. «Вовк і Ягня» )

«В п'ятнадцять років хлопець уже міг приймати
рішення і доводити до кінця свої задуми. Його ви-
гляд, жвавий і серйозний водночас, привертав до
себе увагу».

(Дік Сенд. Ж. Верн.
«П'ятнадцятирічний капітан»)

«Ліва нога була в нього відтята по саме стегно;
під лівою пахвою він тримав милицю і орудував нею
на диво спритно, підстрибуючи за кожним кроком,
як птах. Був він дуже високий і міцний, з широким,
наче окіст, обличчям, пласким і блідим, але розум-
ним і усміхненим».

(Джон Сільвер. Р.Л. Стівенсон. 
«Острів скарбів»)

«Душевний холод заморозив ізсередини старе-
чі риси його обличчя, загострив гачкуватий ніс,
зморщив шкіру на щоках, скував ходу, змусив поси-
ніти губи й почервоніти очі, зробив крижаним його
скрипливий голос».

(Ебінізер Скрудж. Ч. Діккенс.
«Різдвяна пісня в прозі»)

«Парубки гуртом проголосили, що кращої дівки
й не було ніколи, і не буде ніколи на селі. … знала й
чула все, що про неї мовилося, і вередлива була, 
як кожна красуня».

(Оксана. М.В. Гоголь. «Ніч перед Різдвом»)

«… щойно пообідав на вокзалі, і його губи лисні-
ли від масла, мов стиглі вишні. Пахло від нього
хересом і флер-д'оранжем». 

(Товстий. А.П. Чехов. «Товстий і тонкий»)

«З палуби вони зауважили на березі якусь дивну
істоту, Вона повзла до води. Годі було визначити що
то за звір, отож як справжні природники вони сіли у
вельбот і попливли до берега роздивитися зблизь-
ка. То була й справді жива істота, в якій важко було
впізнати людину».

(Головний герой оповідання Дж. Лондона
«Жага до життя»)

«То був високий на зріст, кремезний, міцної
будови чоловік, з лискучою чорною шкірою і облич-
чям суто африканського типу, поважним та розум-
ним на вигляд, а до того ж завжди добрим і прияз-
ним».

(Том. Г. Бічер-Стоу.«Хатина дядька Тома») 

Або

«Для своего возраста он был высок и строен;
лицо его было несколько бледно, черты тонки и
выразительны. Черные волосы оттеняли еще более
белизну лица, а большие темные, малоподвижные
глаза придавали ему своеобразное выражение,
как-то сразу приковывавшее внимание». 

(Петро Попельський. В.Г. Короленко.
«Сліпий музикант»)

«Я скочив, наче мене громом ударило.
Старанно протер очі. Пильно роззирнувся навкруг. I
побачив дивовижного хлопчика, що поважно мене
розглядав».

(Маленький принц. А. де Сент-Екзюпері.
«Маленький принц»)

8 ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА ТА КУЛЬТУРА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ № 6, 2015

Вступні урокиВступні уроки

Оригінал. Переклад. Переспів



«Хлопчисько притупцьовував на місці і дмухав
на свої червоні, у саднах, руки, позираючи то на
брудну, з грубої мішковини, одежу сусідів, то на
довгий ряд чоловіків та жінок попереду». 

(Том. Р.Д. Бредбері. «Усмішка»)

«… справді був як королевич із казки. Чуб у
нього полискував, мов золото, сині очі аж світилися,
білі зуби блищали, а ноги були рівні й стрункі». 

(Юнатан. А. Ліндгрен. 
«Брати Лев'яче серце»)

Або

«У ... білявий чуб, блакитні очі, а того вечора на
ньому були короткі брунатні штани, сіра вовняна
сорочка і червона шапочка». 

(Міо. А. Ліндгрен. «Міо, мій Міо»)

Або

«… і сам не брав це собі до голови й день у день
розкошував. Пані Штоцкер міряла малого щоміся-
ця. Ставила його босоніж коло одвірка на маленькій
кухні й дивилася, наскільки він виріс. А тоді прово-
дила риску на одвірку – і щоразу та піднімалася
бодай на дрібку вище». 

(Джим Ґудзик. М. Енде. 
«Джим Ґудзик і машиніст Лукас»)

«Перед нею тепер стояв хлопчик, якому можна
було дати років сім. У нього була гладенька, ніжна
дитяча шкіра здорового, смаглявого кольору, роже-
ві щоки, блакитні очі, білі зуби й біляві кучері. Він був
голенький». 

(Конрад. К. Нестлінгер. 
«Конрад, або Дитина з бляшанки»)

ІІ. Оголошення теми й мети уроку.
Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Молодці! Ви чудово знаєте й
пам’ятаєте твори, які вивчали у минулому навчаль-
ному році. І я впевнена, що нові зустрічі не залишать
вас байдужими, адже Книга – це чарівні двері, які
допомагають Людині зайти в дивовижний світ
художнього слова й знайти саму себе. Сьогодні ми
поглибимо та розширимо наші знання про те, яким
чином для нас з вами відкриваються літературні
світи різних країн.

ІІІ. Бесіда на з'ясування рівня «вченого
незнання»

У чому, по-вашому, полягає відмінність предме-
та «Зарубіжна література» від предмета «Українська
література»? (На уроках зарубіжної літератури ми
працюємо з творами, написаними за межами нашої
країни різними мовами народів світу. На уроках
української літератури вивчаємо твори тільки укра-
їнських письменників.)

Як ми можемо зрозуміти, що написав, наприк-
лад, Жуль Верн французькою, якщо не знаємо цієї
мови?

Що таке оригінал? 
Чим оригінал відрізняється від перекладу?
Поміркуйте, чи залишається незмінним зміст

творів, які для нас перекладають перекладачі?

Епіграфом до нашого уроку стали рядки поезії
видатного українського поета та перекладача
Максима Рильського «Мистецтво перекладу». Як ви
розумієте ці слова? (Учні висловлюють власні
думки.)

ІV. Вивчення нового матеріалу (робота з під-
ручником, слово вчителя)

Теоретичний блок
Зарубіжна література напрочуд різноманітна та

багатогранна. Кожен твір несе риси своєї націо-
нальної культури. Коли на уроках української літера-
тури ми читаємо твори українських авторів, ми пра-
цюємо з оригіналом – текстом, створеним тією
мовою, якою володіє і яку обрав автор. 

Вивчаючи твори письменників різних країн, ми
починаємо розуміти й поважати іншу культуру.
Проте неможливо знати усі мови світу, й тому нам
на поміч приходять перекладачі – люди, що про-
фесійно володіють іноземними мовами та мають
літературний хист. Багато великих українських пись-
менників були чудовими перекладачами. Серед них
Леся Українка, Іван Франко, Максим Рильський,
Марко Вовчок. Перекладачі створюють для нас
художній переклад того чи іншого оригінального
твору – відтворення змісту усного висловлювання
чи писемного тексту засобами іншої мови. Основні
вимоги до перекладу художньої літератури,
яких має дотримуватися перекладач: 

1. Точність. Перекладач зобов'язаний донести
до читача повністю всі думки, висловлені автором.

При цьому повинні бути збережені не тільки
основні положення, але також нюанси й відтінки
вислову. Піклуючись про повноту передачі вислов-
лювання, перекладач разом з тим не повинен нічого
додавати від себе, не повинен доповнювати й
пояснювати автора. Це було б спотворенням тексту
оригіналу.

2. Урахування традицій і звичаїв народів,
специфіки їхнього життя, епохи, мови.

3. Художня цілісність, гармонійність, що
мають естетичний вплив на читача.

4. Літературність. Переклад повинен повністю
відповідати загальноприйнятим нормам літератур-
ної мови. Кожна фраза повинна звучати жваво й
природно, не зберігаючи ніяких слідів чужих синтак-
сичних конструкцій оригінального тексту.

Але художній переклад не може фотографічно
відтворити текст оригіналу. Це пояснюється тим, що
кожна мова має свої неповторні ознаки, а кожен
народ свої культурні традиції.

Як бачимо, художній переклад – це творча тита-
нічна праця. Перекладач має не тільки сам добре
розуміти текст оригіналу, а й донести до читача
головну думку автора іншою мовою. Варто не забу-
вати, що переклад твору, можливо, прочитають
тисячі читачів. Тому потрібно слідкувати за тим, щоб
під час читання перекладеного тексту створювався
такий самий образ, як і під час читання оригіналу.
Професійно й талановито виконаний переклад
робить перекладачів відомими. Щорічно гільдія
майстрів літературного перекладу визначає най-
кращих перекладачів.
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Серед перекладів розрізняють дослівний
переклад, повний, неповний та вільний.
Дослівний переклад повністю зберігає особливос-
ті мови, якою написаний текст. Повний переклад
відтворює зміст оригіналу в повному обсязі; непов-
ний відтворює лише частини оригіналу; вільний
переклад передає головну думку твору, проте не
зберігає художніх особливостей літературної мови
оригіналу. 

У перекладацькій традиції існує такий вид твор-
чої діяльності, як переспів. Це поетичний вірш,
написаний за мотивами певного прозового чи вір-
шованого твору іншого автора. Це авторський твір
(як правило, віршований), у якому митець, спираю-
чись на оригінальний твір, висловлює власну автор-
ську позицію. Фактично це новий самостійний текст,
створений за мотивами оригіналу.

Колективне створення узагальнюючої 
таблиці «Переклад художнього твору»

3. Рефлексія
– Спираючись на текст підручника та на записи

в зошиті, сформулюйте власне максимально спро-
щене визначення понять «оригінал» та «художній
переклад».

– З якими видами перекладу ви ознайомилися
на уроці? 

– Чим переклад відрізняється від переспіву?

V. Практичний етап 
Методичний коментар. Під час роботи варто

ознайомити учнів з різноманітними перекладами
одного твору та запропонувати самостійно виділити
особливості кожного перекладу. Матеріал для прак-
тичного етапу обирається на розсуд учителя (вико-
ристання прикладів з підручника; тексти, що вивча-
лися в попередніх класах; робота на випередження
– пропонується для дослідження твір, що вивчати-
меться в сьомому класі; невідомі учням позапрог-
рамні тексти). Можна об'єднати учнів у групи (3-4)
або працювати з цілим класом. 

Варіант І
Компаративний аналіз різних перекладів

хайку Мацуо Басьо
– Виразно прочитайте варіанти україномовного

перекладу хайку Мацуо Басьо.

* * *
Озеро старе.
Жабка плигнула,
і сплеск в тиші пролунав.
Переклад Ореста Масикевича

***
На старім ставку
жаба в воду плюснула – 
чули ви таку?
Переклад Миколи Лукаша

***

Старий ставок.
Жабка стрибне – 
сплеск пролунає. 
Переклад Григорія Туркова

***

Старий ставок.
Пірнуло жабеня – 
Вода сплеснула.
Переклад Івана Бондаренка

– Доведіть, що ці переклади належать до жанру
хайку? Хто з перекладачів максимально дотримався
формули хайку (5+7+5)?

– Пригадайте, чим хайку не схожі на європейські
поетичні твори? Чому європейські дослідники нази-
вали хайку «гномиками»? 

– Як ви думаєте, чи легко перекладати з япон-
ської ці лаконічні вірші, сповнені великої мудрості,
художньої образності та національної самобутності
засобами іншої мови (зокрема української)?
Аргументуйте.

– Який центральний образ малює ваша уява?
Що він, по-вашому, уособлює? (Вічний рух життя.)
Чи у всіх варіантах перекладу цей образ ідентичний?

– Якими, на ваш погляд, можуть бути думки та
переживання ліричного героя у різних варіантах
перекладу? Визначте його місце й роль у даному
хайку?

– Поміркуйте, чому в перекладі Ореста
Масикевича з'являється образ озера? Чим озеро
відрізняється від ставка? Який додатковий смисло-
вий відтінок додає образ озера?

– У чотирьох перекладах по-різному передаєть-
ся рух жабки: «жабка плигнула», «жаба … плюсну-
ла», «жабка стрибне», «пірнуло жабеня».
Поміркуйте, як змінюється смислове навантаження
хайку зі зміною дієслів зі значенням руху?

– Як образ жабеняти в перекладі Івана
Бондаренка поглиблює антитезу хайку «молодість –
старість», «вічність – скороминучість»?

– Який з наведених перекладів вам найбільше
сподобався? Чому?

Примітка. У класах з поглибленим вивченням
англійської мови доречно запропонувати для зі-
ставлення англомовний переклад цього хайку:

An ancient pond!
With a sound from the water
Of the frog as it plunges in. 

W.G.Aston
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Оригінал Переклад художнього твору
Текст, 
створений 
тією 
мовою, 
якою 
володіє 
і яку 
обрав 
автор. 

Відтворення змісту усного висловлю-
вання чи писемного тексту засобами
іншої мови.
Види 
перекладу

Переспів

дослівний Це поетичний
вірш, написаний
за мотивами
певного прозо-
вого чи віршова-
ного твору іншо-
го автора. Це
новий самостій-
ний текст, ство-
рений за моти-
вами оригіналу.

повний
неповний
вільний
Усі види перекладу
мають на меті відтво-
рити текст оригіналу
іншою мовою, збері-
гаючи основний
задум автора та жан-
рову специфіку твору.



– Які нові смислові відтінки відкрив вам англо-
мовний переклад хайку? Прокоментуйте.

Варіант ІІ
Порівняння варіантів перекладу заключного

фрагменту з оповідання Рея Бредбері
«Усмішка»

***
«За годину вона ще стояла перед його очима,

навіть після того, як він обережно згорнув і заховав
клаптик. Він заплющив очі, але Усмішка знову була
там, у темряві. І було так тихо, тепло й спокійно, коли
він заснув, і світ завмер, а місяць човником плив
холодним небосхилом до наступного світанку.»

Переклад Богдана Сторохи

***
«За годину він усе ще бачив її, навіть після того,

як обережно склав та заховав. Він заплющив очі, і
знову у темряві перед ним – Усмішка. Лагідна,
щира, вона була там і тоді, коли він заснув, а світ
охопила німа тиша, і місяць плив у холоднім небі
спочатку вгору, потім униз, назустріч ранку.»

Переклад Ярослава Веприняка

– Уважно прочитайте обидва варіанти перекладу.
Визначте спільне й відмінне в передачі стану Тома й
пробудження душі хлопчика під впливом Усмішки?

– Як у перекладі Я. Веприняка епітети «лагідна,
щира» розкривають головну силу Мистецтва –
зароджувати Любов?

– Чому місяць у перекладі Б. Сторохи порівню-
ється з човником? Яким чином це порівняння дає
відчуття вічності Мистецтва та надію на зміни?

Варіант ІІІ
Елементи порівняльного аналізу україномов-

ного перекладу вірша Йоганна Вольфганга Гете
«Нічна пісня мандрівника» Миколи Бажана та
переспіву цього твору М. Лермонтовим («Из Гёте»)

Мета: скориставшись отриманими знаннями
щодо перекладу й переспіву, довести, що вірш
Лермонтова є оригінальним твором.

***
Нічна пісня мандрівника
На всі вершини
Ліг супокій…
Вітрець не лине
В імлі нічній.
Замовк пташиний грай.
Не чути шуму бору.
Ти теж спочинеш скоро, –
Лиш зачекай.
Переклад М. Бажана

Из Гёте
Горные вершины
Спят во мгле ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты. 
Переспів М. Лермонтова

VІ. Підсумкова бесіда в просторі означеної
теми

– Визначте роль перекладачів у спілкуванні та
взаєморозумінні між народами?

– Доведіть, що переклади творів художньої літе-
ратури дають людям змогу розширювати свій сві-
тогляд та насолоджуватися витворами красного
письменства?

– Поясніть, чому художній переклад не може
бути буквальною копією оригіналу.

– Як робота з різними перекладами одного
твору допомагає наблизитися до розкриття смис-
лової повноти змісту та особливостей поетики тек-
сту?

– Ще раз виразно прочитайте слова Максима
Рильського, узяті за епіграф до нашого уроку. Як
поглибилося ваше розуміння цих поетичних рядків?

VІІ. Аргументація оцінок

VІІІ. Домашнє завдання
Всім: Опрацювати теоретичний матеріал під-

ручника.
За вибором:
1. Дібрати приклади 2–3 варіантів перекладу з

творів зарубіжної літератури. Письмово здійснити їх
порівняння (8–10 речень).

2. Письмово порівняти переклади вірша Й. В. Ґете
«Нічна пісня мандрівника», звернувши увагу на
художні особливості кожного з перекладів (для кла-
сів з вивченням німецької мови – порівняти оригінал
та переклад або спробувати створити власний під-
рядник). Обсяг роботи – 8–10 речень. Для економії
часу пропонуємо деякі з україномовних перекладів
всесвітньо відомого вірша Гете:

***
Тиша над верхами
Тягне нить,
Дихає вітками,
Ще й бринить.
Замовкли вже й гурти
Лісових пташинок…
Зачекай: спочинок
Знайдеш тут і ти.
Переклад Ю. Шкробинця

***
На всі вершини
Ліг супокій…
Вітрець не лине
В імлі нічній.
Замовк пташиний грай.
Не чути шуму бору.
Ти теж спочинеш скоро, –
Лиш зачекай. 
Переклад М. Бажана

Випереджальне завдання для учнів, об’єдна-
них у динамічну групу (3–4 учні): підготувати інфор-
маційне повідомлення про билину як жанр.

С. О. Тіхоненко, 
учитель зарубіжної літератури гімназії №9 

м. Кіровограда
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Тема уроку № 3: Билина як жанр. Поетичне
відображення історії Київської Русі в билинах.
Основні цикли билин (Київський, Новгородський)

Мета: ознайомити учнів з жанром билини та з
циклами билин; дати поняття про жанрову специфі-
ку билини; формувати понятійний апарат щодо тео-
ретичного блоку «Билини і балади»; розвивати
наукове розуміння особливостей всесвітнього літе-
ратурного процесу; сприяти вихованню всебічно
розвиненої особистості.

Обладнання: слайд-презентація «Билинні
богатирі».

Епіграф: Ніжну-ніжну, як подих билини,
Я хотів би вам пісню сплести…

Олександр Олесь

Хід уроку

І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка

домашнього завдання)
– Дайте визначення оригіналу та художнього

перекладу.
– З якими видами перекладу ви ознайомилися

на минулому уроці? Чим вони відрізняються один
від одного? Аргументуйте прикладами, які ви обра-
ли для виконання письмового завдання за вибором.

– Чим переклад відрізняється від переспіву?
– Продемонструйте власні висновки щодо

художніх особливостей перекладів Ю. Шкробинця
та М. Бажана поезії Й.В. Ґете «Нічна пісня мандрів-
ника».

– Назвіть імена відомих українських переклада-
чів. Схарактеризуйте їхній внесок у розвиток духов-
ності українського народу.

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку.
Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми вирушаємо у далеке мину-
ле, розпочинаючи вивчати давні твори про славну
історію Київської Русі, що отримали назву билини. 
І знову нам на допомогу приходять перекладачі, котрі
переповіли билини з давньоруської літературною
українською мовою. На нас чекають справжні герої —
захисники рідної Землі, неймовірні пригоди та мужні
вчинки заради Батьківщини, що в усі часи є надваж-
ливим для духу народу. 

– Зверніть увагу на наш епіграф. Це слова відо-
мого українського поета Олександра Олеся. Ми ще
не знаємо, що таке билина, але, спираючись на
рядки вірша Олександра Олеся, поміркуйте, про які
особливості билини говорить поет. ( Поет порівнює
билину з ніжною піснею, підкреслюючи власне
захоплення нею та прагнення наслідувати цей жанр
народної творчості у власних віршах.)

ІV. Вивчення теоретичного матеріалу (пові-
домлення динамічної групи за випереджальним

завданням з учительською корекцією, робота з
підручником)

Теоретична інформаційна консультація для
вчителя:

З давніх часів люди намагалися зберегти славну
історію своєї землі, уславити її героїв, особливо
якщо рідна земля потерпала від загарбників. Так
з'явилися твори героїчного епосу, що розповіда-
ли про славетні сторінки історії, але були оповиті
казковістю та фантастикою. Епічні пісні виконували-
ся під акомпанемент давніх музичних інструментів.
Вони передавалися із вуст в уста та збагачувалися
новими художніми подробицями.

Билини — це героїчні пісні східних слов'ян, у яких
йдеться про богатирів і героїв та їхні подвиги.
Створювалися билини упродовж ІХ–ХІV століть.
Термін «билина» ввів у фольклористику російський
збирач і видавець фольклору П. Сахаров у 1839 році.
До того це слово побутувало в народі в іншому зна-
ченні — «те, що було». Первинна назва цього жанру
була «старина» або «старинка». Мова билини збагаче-
на постійними епітетами («сонце краснеє», «поле
чисте», «добрий молодець», «вітри буйні»), повторами
окремих слів і зворотів. Одним з характерних прийо-
мів билини є гіпербола – художній прийом, що ґрунту-
ється на перебільшенні певних властивостей зобра-
жуваного героя, предмета чи явища.

Відповідно до часу зображуваних подій та особ-
ливостей їх висвітлення билини поділяються на
певні цикли (за Михайлом Грушевським):

1. Міфологічний або дохристиянський цикл,
багатий відголосками язичницького світогляду,
древніх вірувань слов'ян. До цього циклу зарахо-
вують билини про Микулу Селяниновича, Святогора,
Вольгу Всеславича (які віддзеркалюють мотиви
переказів про київських князів Олега і Ольгу).

2. Київський цикл з центральним образом князя
Володимира, в якому поєднано риси Володимира
Великого і Володимира Мономаха.

Він поділяється на тематичні підцикли про Іллю
Муромця (Муровця) – чернігівського богатиря,
Альошу (Олексія) Поповича, Добриню Микитовича
та інших.

3. Волинсько-Галицький цикл про князя Романа,
Дюка (Дуку) Степановича, Чурила Пленковича,
Михайла Казарина, Дуная та ін.

4. Новгородський цикл про Василя Буслаєва,
Садка та ін.

5. Казково-новелістичний цикл про Гліба
Володієвича, Соловія Будимировича (Гудимировича),
Хотіня Блудовича, Івана Годиновича та ін.

Героями билин виступають богатирі — люди з
винятковою моральною та фізичною силою, також
люди, які не є воїнами, проте відрізняються гострим
розумом і є уособленням моральної чистоти. 
Не варто плутати билину з казкою, хоча в них бага-
то спільного: казкові події, боротьба добра зі злом,
перемога добра. Билини сприймалися як правдиві
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Билина як жанр



історії, а казка — як вигадка. У казці чітко не визна-
чено, де відбуваються події, а у билинах наявні конк-
ретні назви географічних місць. Билини оспівують
певні історичні події національного значення, а
казки розповідають про події, створені народною
фантазією. 

V. Колективне створення схеми «Билина як
жанр»

VІ. Робота зі слайд-презентацією «Билинні
богатирі»

Методична порада: Презентація може бути
створена вчителем або членами творчої групи.

– Скільки, відповідно до билин, існує поколінь
богатирів?

– Які саме богатирі представлені в презентації?
– Спираючись на матеріал, представлений у

презентації, зробіть висновок, чим відрізняються
богатирі старшого та молодшого покоління? Що
об’єднує богатирів старшого та молодшого поко-
ління?

– Якими й чому саме такими постають богатирі
на картинах відомих художників?

– Чому всі богатирі зображені на фоні неосяжно-
го простору, а не, наприклад, у княжих хоромах ?

– Які атрибути є обов’язковими для богатиря? 
– Поміркуйте, спираючись на переглянутий

матеріал слайд-презентації, які риси вдачі богати-
рів оспівувалися в билинах? Чому?

VІІ. Підсумкова бесіда
– Використовуючи опорно-смислову схему та

матеріал підручника, дайте визначення билини як
жанру.

– Яка форма властива билинам? Чому?
– На які художні засоби багата билина? Чому?
– Про які цикли билин ви дізналися? Чому найві-

домішими серед них є Київський та Новгородський?
– Чим билина відрізняється від казки?
– Визначте мету створення билин. Кого про-

славляє билина?
– Як ви думаєте, чи потрібно людині ХХІ століття

читати билини? Аргументуйте свої відповіді.

VІІ. Аргументація й оголошення оцінок

VІІІ. Домашнє завдання
Всім: 1. Опрацювати теоретичний матеріал під-

ручника про билину. Вивчити визначення билини.
2. Прочитати билину «Ілля Муромець та

Соловей-Розбійник», підготувати усне висловлю-
вання про твір.

На вибір: Скласти письмове судження на осно-
ві первинного знайомства з текстом билини «Ілля
Муромець і Соловей-Розбійник» та картини Віктора
Васнєцова «Ілля Муромець» (12-15 речень).
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билини поділяються на певні 
цикли

Героями билин виступають богатирі
— люди з винятковою моральною та
фізичною силою, також люди, які не

є воїнами, проте відрізняються
гострим розумом і є уособленням

моральної чистоти. Точна передача
історичних фактів не є обов'язковою

Уроки №4-5
Тема уроку №4: «Ілля Муромець і Соловей-

Розбійник». Реальність (історія, побут, звичаї) і
художня вигадка в билині

Тема уроку №5: Ідеал воїна-захисника в
билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник».
Утілення людських чеснот у творі та елементи
фольклору

Мета: здійснити цілісний аналіз змісту билини
«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник», з’ясувати
провідну ідею твору; акцентувати увагу учнівської
аудиторії на особливостях художнього світу твору та
образі билинного героя; вчити учнів виявляти харак-
терні ознаки билини в тексті, знаходити фольклорні
та фантастичні елементи билинного тексту; форму-
вати аналітичні здібності учнів, розвивати навички
аналізу епічних творів, сприяти формуванню уваж-
ного читача.

Обладнання: текст билини «Ілля Муромець і
Соловей-Розбійник» давньоруською мовою, слайд-
презентація «Ілля Муромець у живописі», мульт-
фільм «Ілля Муромець та Соловей-Розбійник»,
художній фільм «Ілля Муромець» (СРСР, 1956).

Епіграф: Кто сей витязь, богатырь младой?...
Тонок, прям и величав собой.
Взор его быстрей орлиного,
И светлее ясна месяца.
Кто сей рыцарь? – Илья Муромец.

М. Карамзін

Хід уроку

І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань
– Який жанр фольклору ми називаємо билинами?
– Назвіть і схарактеризуйте специфічні риси

жанру билини?
– Чому билина виникла й побутувала в усній

формі?
– Про які цикли билин ви дізналися? Завдяки

чому відбулося об’єднання окремих билин у цикли?
– Чим билина відрізняється від казки? Чим вона

до неї подібна?
– Кого й чому прославляє билина?
– Назвіть найвідоміших билинних богатирів. Хто

з них найбільше приваблює особисто вас? Чому?



– З якими билинами ви хотіли б ознайомитися?
Аргументуйте свій вибір.

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку
ІV. Мотивація навчальної діяльності
Учитель демонструє слайди із зображенням Іллі

Муромця (слайд-презентація «Образ Іллі Муромця
в живописі»). 

– Уважно подивіться на картини. Чи знаєте ви,
хто зображений на них? Яким зображують художни-
ки богатиря? На яких рисах зовнішності акцентують
увагу митці? Як в картинах розкривається фізична
та моральна сила героя?

– Сьогодні ми вирушаємо у славетний похід
разом з одним із найвідоміших билинних героїв
Іллею Муромцем. Разом з богатирем ми пройдемо
важкий шлях, спробуємо дізнатися, у чому секрет
популярності Іллі Муромця, у якому світі він жив та
чим цей світ особливий. 

V. Аналітичне дослідження в просторі озна-
ченої теми

Найпопулярнішим з-поміж билинних героїв був
Ілля Муромець – узагальнений образ героя-патріо-
та й захисника рідної землі. Билин про цього бога-
тиря існує багато, але створювалися вони не в біо-
графічній послідовності. Спочатку народ оспівував
подвиги Іллі Муромця, і лише згодом, коли утверди-
лася його слава, було створено билини про те, звід-
ки він родом, про події з його життя, що передували
подвигам. Привабливих рис цьому персонажу дода-
вала і його незвичайна біографія: тридцять років
Ілля, скутий невідомою недугою, «сиднем сидів»
удома, доки не настав день, коли в ньому прокину-
лася могутня сила. Відтоді й почалася історія
героїчних звершень богатиря.

У всіх билинах про Іллю Муромця висловлюєть-
ся народне захоплення його мудрістю,
могутністю, безкорисливістю й особливо
тим, що він завжди керується лише народ-
ними інтересами. Богатир, наділений таки-
ми рисами характеру, став для народу ідеа-
лом, справжнім героєм, гідним
наслідування. І саме Ілля Муромець сьогод-
ні є героєм нашого уроку.

VІ. Аналітичне дослідження тексту
билини «Ілля Муромець і Соловей-
Розбійник»

Етап передрозуміння тексту
– Чи всі прочитали текст билини?

Яке враження справив на вас цей твір?
– Що здалося незвичним, незрозумілим у 

тексті?
– Що й хто найбільше вразив вас у оповіді?
– Зверніть увагу на слова російського історика,

письменника й поета Миколи Карамзіна, взяті за
епіграф до нашого уроку. Виразно прочитайте ці
рядки. Як ви їх розумієте? Схарактеризуйте став-
лення автора до богатиря? Чи збіглося ваше осо-
бисте враження від знайомства з образом Іллі
Муромця зі сприйняттям билинного богатиря куль-
турним діячем, що жив на межі ХVІІІ-ХІХ століть?
Чому, по-вашому, це відбувається?

– Які слова з тексту билини потребують пояс-
нення?

Словникова робота:
Бременна – вагітна.
Бринські ліси – деякі дослідники вважають, що

йдеться про Брянські ліси.
Верства – давня міра довжини, яка становила

1,06 км.
Воєвода – правитель міста в Київській Русі.
Корш – військовий загін.
Куньовий – зі шкури куниці.
Миля – у давнину до метричної системи побуту-

вала міра довжини миля, що дорівнювала 8,35 км.
Мурза – титул знатного татарина.
Татарове – татари; загальна назва степових

кочівників у билинах. 
Ярий лук – бойовий лук.

Інтерпретаційний етап дослідження тексту
– Де й коли відбуваються події твору?

(Окреслення часовопросторових рамок тексту:
Муром, Чернігів, Київ.) Що в билині відграє важливі-
шу роль – художній час чи художній простір?
Поясніть.

– Чому в билині детально не характеризується
художній простір? 

– З’ясуйте, замкненим чи відкритим є простір
билини? Яке смислове навантаження містить у собі
художній простір? (Уся увага в билині сконцентро-
вана на головному ідеалізованому героєві-захисни-
кові рідної землі. Для того, щоб підкреслити, що
герой захищає всю землю, простір набуває симво-
лічного значення, певної «святості».)

Створення опорно-смислової схеми «Роль
художнього часопростору у смисловому полі
билини» (заповнюється впродовж аналітичного
дослідження тексту)

Методичний коментар: Здійснюючи аналітичне
дослідження давньоруської билини «Про Іллю
Муромця та Солов’я-Розбійника», варто запитати в
учнів, за допомогою якої геометричної фігури вони б
зобразили простір билини. Учні в основному відпові-
дають, що саме за допомогою трикутника логічно на
схемі показати художній простір твору. На дещо про-
вокаційне питання вчителя, як же пов’язані між собою
сторони трикутника «Київ-Муром», учні доходять
висновку, що Ілля Муромець і вирушає до Києва (вер-
хня точка трикутника), щоб служити князю, тим самим
захищаючи рідну землю від загарбників.)

– Чи можемо ми визнати, скільки часу охоплю-
ють події, що відбуваються в билині? (Один день.)
Аргументуйте прикладами з тексту.
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«роздерти»
Київську Русь

ЧернігівМуром Чорна
сила

Ілля
Муромець



– Користуючись своїми знаннями з географії,
вирахуйте довжину шляху, який за текстом билини
«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник» пройшов голов-
ний герой. Поміркуйте, чи можливо за один день
здійснити таку мандрівку й подолати таку відстань? 

– Який прийом застосовано при створенні хро-
нотопу билини? (Гіперболізація часопростору.) 
Яку роль у тексті відіграє цей художній засіб? 
Як допомагає розкрити провідну ідею твору?
(Гіперболізація хронотопу допомагає розкрити при-
значення та високу місію героя: захищати рідну
землю, ототожнює Іллю Муромця з народом усієї
Київської Русі.) 

– Уважно прочитайте перший рядок билини. 
Як ви думаєте, чому відразу вказується рідне місто
та село героя? (Характерна жанрова ознака билини.
Важливо, що з перших рядків у читача (слухача)
формується усвідомлення того, наскільки важливу
роль посідає в билинах образ рідної землі.)

– Як ви розумієте постійний епітет «добрий
молодець»? Перегляньте фрагменти з художнього
фільму «Ілля Муромець» (1956) та мультиплікацій-
ного фільму «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник».
Чи таким ви уявляли собі героя, читаючи текст?
(Учитель на власний розсуд використовує фрагмен-
ти з фільму та мультфільму про Іллю Муромця.) 

– Чому народна уява порівнює Іллю з дубом? 
На які риси героя звертається увага? (З перших
рядків билини перед нами постає образ мужньої,
сильної людини, що шанує своїх батьків та любить
свою землю.)

– Чому творцям билини було так важливо пока-
зати шанобливе ставлення Іллі до батька-матері?
(Розкривається сутність народної моралі: з поваги
до батьків починається любов та повага до рідної
землі.)

– З якою метою їде Ілля Муромець до Києва?
(Служити князю Володимиру та захищати землю
рідну.)

– Як ви розумієте слова билини:
«Сам на доброго коня сідав,

У чисте поле виїжджав,
Озера,  річки перепливав,
Ліс ламав»?
— З якою метою герой наділяється фантастич-

ною силою? (Ілля, як уособлення сили народу, як
втілення одвічної мрії про героя-захисника, наділе-
ний неймовірною силою. )

– З якими відомими вам міфологічними героями
можна порівняти Іллю Муромця? (З Гераклом.) 
Які риси ріднять образ руського богатиря та дав-
ньогрецького героя? 

– Чому ворожу силу народний автор порівнює з
чорним вороном та туманом? (Чорний ворон як віс-
ник смерті; туман, що приховує сонце та відбирає
радість, уособлюють біду, що приносять загарбники
на рідну землю.)

– Чому в билині для зображення кількості воро-
га використано гіперболу? (Створюється гнітюча
трагічна атмосфера: Батьківщина у великий біді.)

– Розкрийте роль гіперболи у битві Іллі з темною
силою? Порівняйте опис ворожої сили у перекладі
та в оригіналі. (Ілля сам-один подолав ціле військо,
продемонструвавши не тільки мужність, але й
нескореність народу Київської Русі.)

– Які історичні події узагальнено передає били-
на? (Монголо-татарське нашестя, від якого потер-
пали багато князівств Київської Русі, зокрема
Чернігів.)

– Чому Ілля відпустив царевичів? Чому так важ-
ливо було оголосити всім, що Русь має свого захис-
ника? (Ілля несе у світ не насилля та війну, а мир. Це
й намагається герой розповісти усьому світові: він
захищає рідну землю, а не коїть насилля на чужій.)

– Чому Ілля не погодився стати воєводою в
Чернігові? Як цей вчинок характеризує героя? (Ілля
не прагне високих посад, єдина його мета – служити
народові та захищати рідну землю. Це його місія.)

– Поясніть, чому один Соловей-Розбійник більш
страшний, ніж темна сила, з якою Ілля зіткнувся під
Черніговом?

– Прочитайте, як характеризують люди Солов’я-
Розбійника? Поміркуйте, чому образ Солов’я-
Розбійника нагадує скоріш хижого звіра, ніж людину?

(«Сидить Соловій -Розбійник
На семи дубах,
На миль тридцять
Ні кінному, ні пішому
Пропуску немає.
Як засвистить Соловій по-солов’їному,
Як закричить він по-звіриному,
Як зашипить по- зміїному,
Так усі трави -мурави в’януть,
Усі квіти обсипаються,
А хто близько з людей,
Так всі мертві лежать.»
Образ небезпечного, жорстокого чужинця. )
– Чому ворог має ім’я Соловей-Розбійник?

Порівняйте з оригіналом «Соловей-Разбойник
Одихмантьев сын»? З чим, по-вашому, пов’язане
таке ім’я? (Зазвичай діти висловлюють припущен-
ня, що ім’я цього билинного персонажа пов’язане з
птахом, солов’єм. Проте таке трактування є непри-
пустимим, оскільки етимологія імені билинного
персонажа Соловія пов’язана з давньоруським сло-
вом «соловий», що збереглося в російській мові в
дієслівній фразеологічній формі «осоловеть» (від
випитого, їжі, тепла). Користуючись поясненнями з
тлумачних словників, спробуйте пояснити сенс
імені билинного персонажа. (Жовтошкірий (чужозе-
мець, представник монголоїдної раси), з каламут-
ним поглядом прижмурених очей (косоокий).
Кочівники сприймалися русичами як одне ціле з
їхніми кіньми. Більш того, «Одихмантьев сын» точно
відсилає нас до періоду нашестя тюркських та мон-
голо-татарських народів на Київську Русь.

Словникова довідка
За словником В. Даля: Соловий (соловой) –

про кінську масть: жовтуватий, зі світлим хвостом і
гривою; ставати соловим, очі посоловіли, скаламу-
тилися, згасли, як у п’яного або в людини без
пам’яті, хворої.

За словником Д. Ушакова: Соловий, солова,
солове (спец.). Жовтуватий, зі світлим хвостом і
гривою (про масть коней). Солова кобила.

За тлумачним словником російської мови
(редакція Т. Єфремової): Соловий – 1. м. розм.
Кінь жовтуватої масті зі світлим хвостом і гривою.

2. прикм. розм. 1) Жовтуватої масті зі світлим
хвостом і гривою (про коней).
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Желтоватой масти со светлыми хвостом и гри-
вой (о лошадях). 2) Той, що має жовтуватий відтінок.
3. прикм. розм.-зниж. 1) каламутний, невиразний
при сп’янінні, хворобі (про очі, погляд). 2) перен.
в’ялий, сонний від утоми, сп’яніння (про людину). 

– Чому Соловей-Розбійник сидів саме на корот-
кій дорозі до Києва? (Бажання ворога «роздерти»
Русь, зробити її слабкою.)

– Що уособлює образ Солов’я? Як в образі
Солов’я-Розбійника передана трагічна історія
Київської Русі? (Образ ворога, що має страшну
силу, несе розруху, смерть та нещастя, знищує
землю. Образ Солов’я – збірний образ загарбників,
що приходили на Київські землі та несли з собою
біду для народу.)

– У чому полягає «казковість» образу Солов’я?
(Образ Солов’я нагадує розбійників з народних
казок, що ховаються у темному лісі та зводять зі
світу добрих людей. Більш того, його сила є надпри-
родною та небезпечно руйнівною, а явна паралель з
образом звіра одразу викликає в пам'яті образ Змія
Горинича з народних казок.)

– Розкрийте роль гіперболи в створенні образу
Солов’я-Розбійника. (Страшна руйнівна сила, від
якої немає порятунку.)

– Як Ілля переміг Солов’я? Доведіть, що сила в
Іллі не тільки фізична, а й моральна. (Ілля в двобої з
ворогом доводить передусім саме моральну силу. 
В його словах, звернених до вірного коня, відчува-
ється моральна перевага над ворогом та презир-
ство до чужинця: 

«Невже ж ти, коню мій богатирський,
По темних лісах зо мною не з’їжджав,
Пташиного посвисту не чував?»

– Як зображений Соловей у художньому фільмі?
Чому режисер створює цей образ із монголоїдною
зовнішністю? (Натяк на монголо-татарське нашес-
тя. Ще одне підтвердження правильності розуміння
імені персонажа.)

– Як у художньому фільмі відтворений двобій
Солов’я та Іллі? Що він уособлює? Наскільки близько
автори кінострічки підійшли до розуміння билини?

– Доведіть, що образи Іллі та Солов’я-
Розбійника протиставлені. Поміркуйте, чому саме
антитеза стала одним із провідних художніх прийо-
мів у створенні давньоруських билин?

Створення порівняльної таблиці образів Іллі
Муромця та Солов’я-Розбійника

– Перегляньте ілюстрації Юрія Чистякова,
Мирослава Чевалкова та Михайла Шемарова
(слайд-презентація «Образ Іллі Муромця в живопи-
сі»). Якими зображені герої-антагоністи? Чи вдало-

ся, по-вашому, художникам передати сутність кож-
ного з образів?

– Як поводився Ілля Муромець, прибувши до
Києва? Доведіть текстом, що Ілля – не тільки мужній
воїн, а й вихована віруюча людина: 

«Сам ввійшов він у палати княжії,
Хрест -то він клав по- писаному,
Поклін- то вів по- ученому,
Вклонявся на чотири сторони
Сонечку -князю з княжною Апраксією.»
– Чому Соловей відмовився виконувати князеві

накази? (Соловей-Розбійник підкоряється тільки
тому, хто сильніший за нього. Невідомий автор
натякає, хто насправді є володарем та захисником
Київської Русі.)

– Чому Соловей-Розбійник не послухався нака-
зу Іллі Муромці «закричати напівкрику та зашипіти
напівшипу»? (Соловей-Розбійник – це неконтрольо-
вана руйнівна сила. Прагнення знищувати нікуди не
ділося, це природа ворога-чужинця.)

– Як поводилися князь та бояри, коли Соловей-
Розбійник продемонстрував свою страшну силу? 
Як в цьому епізоді розкривається ставлення народу
до влади? 

«Всі бременні кобили ожеребились,
Всі гості на княжому дворі,
Всі бояри та воєводи
На землі, як снопи, лежать.
Сам князь Володимир стольнокиївський
По двору кругом біжить,
Куньовою шубою вкривається.»
Відчувається іронія щодо бояр та самого князя,

підкреслюється, що без захисника, богатиря Іллі
Муромця нічого не варті поважні бояри та князь
«стольнокиївський».)

– Чому Ілля не знищує ворога одразу, а везе до
князя? (Герой демонструє князеві свою готовність
захищати рідну землю та показово знищує ворога
на Куликовому полі, щоб усі вороги знали, що ста-
неться з тим, хто з війною прийде на Русь.)

VІІ. Підсумкова бесіда у просторі означеної
теми

– Доведіть, що твір «Ілля Муромець і Соловей-
Розбійник» є билиною.

– Знайдіть постійні епітети в тексті. Яка їх роль у
розкритті головної ідеї?

– Які елементи побуту використані в билині? 
Як вони допомагають створити історичний і націо-
нальний колорит Київської Русі?

– У чому секрет популярності образу Іллі
Муромця? Чи потрібні такі люди зараз?

Створення схеми «Образ Іллі Муромця –
захисника Київської Русі»
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Ілля Муромець Соловей-Розбійник
В тексті чітко вказано, звід-
ки родом Ілля Муромець

Без роду-племені,
чужинець

Мета усього життя – захи-
щати рідну землю

Ціль існування – руйну-
вати та знищувати

Ілля Муромець – богатир,
гарний і тілом, і душею

Скоріше нагадує хижо-
го звіра

Прагне бачити Київську
Русь цілісною, звідси й
бажання служити київсько-
му князю

Сидить на головній
дорозі «Київ-Чернігів»,
прагнучи роз'єднати
Київську Русь

Селянський син,
шанує батька-
матір. Уособлення
простого народу

Відрізняється винятковою
фізичною силою та моральною
чистотою. Покладається на віру
в Бога та підтримку рідної землі

Нещадний до
ворогів – загар-
бників

Наділений народною
мудрістю, обачністю
та гумором

З князем пово-
диться з повагою,
але зберігає влас-
ну гідність

Єдине бажання й 
життєва мета – 
захищати рідну
землю від ворогів



– Які риси Іллі Муромця вас особливо приваби-
ли? У чому й чому ви хотіли б бути схожими на
билинного богатиря?

– Яким чином у билині поєднуються історія та
фантастика?

– Ще раз зверніть увагу на слова епіграфа. 
Які нові смисли в сприйнятті образу Іллі Муромця 
М. Карамзіним відкрилися вам після аналітичного
опрацювання тексту билини?

– Чим особисто вас збагатила розмова про дав-
ньоруські билини? 

VІІ. Аргументація й виставлення оцінок
VІІІ. Домашнє завдання

На вибір: 1. Доповнити схему «Образ Іллі
Муромця – захисника Київської Русі» цитатами з тек-
сту билини «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник».

2. Написати твір-мініатюру на тему «Билина в
житті читача ХХІ століття» (обсяг — до 15 речень).

Всім: Прочитати баладу «Король Лір» або одну з
балад про Робіна Гуда («Як Робін Гуд став розбійни-
ком» чи «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном»),
усно підготувати висловлювання про первинне вра-
ження від прочитання твору.

Випереджальне завдання для динамічної
групи (2-3 учні): підготувати повідомлення про
баладу як жанр фольклору та літератури.
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Балада «Король Лір і його дочки»

Урок №6 
Тема: Балада як жанр фольклору й літерату-

ри. Характерні ознаки балади. «Король Лір і
його дочки». Аналітичне дослідження тексту

Мета: ознайомити учнів із баладою як жанром
фольклору й літератури; звернути увагу на харак-
терні ознаки балади; розпочати аналітичне дослід-
ження староанглійської балади «Король Лір та його
дочки»; закцентувати увагу учнівської аудиторії на
поведінці персонажів на початку трагедії та її роль у
смисловому полі тексту; формувати навички аналізу
балад; розвивати образне та критичне мислення;
сприяти вихованню уважного читача

Обладнання: схема-опора «Балада як жанр
фольклору та літератури», опорно-смислова схема
«Сутність відповідей дочок короля Ліра ».

Хід уроку

І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань
Що таке билина? Назвіть найвідоміших билин-

них героїв.
Яка форма властива билинам? На які художні

засоби багата билина? 
Про які цикли билин ви дізналися?
Чим билина відрізняється від казки?
Кого прославляє билина?
У чому секрет популярності образу Іллі Муромця?
Як билина про Іллю Муромця висвітлює трагічні

та героїчні сторінки історії Київської Русі?

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку.
Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми вирушаємо до неповторного та
загадкового світу народних балад, дізнаємося бага-
то цікавого про баладу як жанр фольклору та літера-
тури, ознайомимося з жанровою специфікою
балад. Також ми розпочнемо розмову про нещасно-
го короля Ліра, який власноруч знищив особисте
щастя. Чому так сталося в житті головного героя, у
чому трагічність та невмирущість образу короля
Ліра й чому ця балада така популярна, що переда-
ється від покоління до покоління, нам належить
з'ясувати впродовж двох уроків, присвячених
вивченню народної балади. 

ІV. Вивчення теоретичного матеріалу
Форми роботи:пояснення вчителя, робота з

підручником, звіти динамічних груп за випере-
джальним завданням.

Учитель. Європейська балада, зародившись
як літературний жанр ще під кінець першого тися-
чоліття нашої ери, пройшла складний шлях розвит-
ку. Так, середньовічні провансальські, італійські та
старофранцузькі балади тісно пов’язані з весняни-
ми хороводними піснями любовного змісту.
Провансальське слово balada означає «танцю-
вальна пісня» (від balar – «танцювати»), італійське
ballata – лірична танцювальна пісня (від ballare –
«танцювати»), французьке ballade або ballette (бук-
вально – «танцювальна пісня») – всі ці значення
походять з піздньолатинського ballаre – «танцюва-
ти» (що розвинулося з грецького – «танець»). 

Балада – невеликий за обсягом ліро-епічний
твір фольклорного походження на легендарну
чи історичну тему. (Ліро-епічний – тобто такий,
що поєднує в собі розповідь та опис почуттів,
розкриває внутрішній світ людини (ліричне) у
поєднанні з глобальними проблемами (епіч-
ним). У баладі, як правило, розповідається про
щось незвичайне, виняткове, героїчне; реальне
часто поєднується з фантастичним. 

За тематикою літературні балади бувають фан-
тастичними, історико-героїчними, соціально-
побутовими. В основі сюжету балад надзвичайний
випадок, протистояння між людьми або між люди-
ною та природою, людиною та фантастичними істо-
тами, наявність містики. Зло нерідко перемагає.

Жанрові особливості балад:
* оповідний характер;
* напружений сюжет;
* наявність героя;
* елементи фантастики;
* драматична, гостра, несподівана розв'язка.
Народна балада надихнула митців різних часів

та народів на створення власних творів — літера-
турних балад. Серед них такі славні імена, як
Франсуа Війон (Франція), Роберт Бернс (Англія),
Фрідріх Шиллер, Йоганн Вольфганг Гете
(Німеччина), Адам Міцкевич (Польща), Василь
Жуковський, Олександр Пушкін (Росія), Петро
Гулак-Артемовський, Тарас Шевченко (Україна).



Серед названих поетів є ті, яких ви добре знаєте й
любите, тому що їхню творчість вивчали в поперед-
ніх класах. Назвіть їх.

Створення опорно-смислової схеми «Балада
як жанр фольклору та літератури»

Методична порада. Дана схема може створю-
ватися впродовж вивчення теоретичного матеріалу.
Роботу можна проводити з усім класом або об'єдна-
ти учнів у динамічні групи та запропонувати кожній
групі скласти власну схему, записуючи туди основ-
не. Кожна група демонструє й захищає власну
схему. Результат – корекція схем та створення уні-
фікованого варіанту. 

V. Аналітичне дослідження тексту балади
«Король Лір» (з початку тексту до випробування
дочок королем Ліром, переклад Івана Франка)

1. Бесіда на з’ясування первинного рівня
сприйняття тексту 

– Чи всі прочитали баладу?
– Які почуття вона викликала у вас? Чому?
– Що в творі виявилося для вас незрозумілим чи

неприйнятним? Поясніть. 
– Хто з героїв викликав співчуття, захоплення, а

хто, навпаки, — огиду та осуд?
2. Бесіда на основі герменвтичних запитань
– Де й коли відбуваються події? Яким чином

читач дізнається, що події в баладі відбуваються в
давні часи? (Колись.) У якому ще жанрі фольклору
використовуються узагальнені характеристики
художнього часу?

– Поміркуйте, чому час в баладі чітко не окрес-
люється? (Мова йде про вічні моральні проблеми.)

– Назвіть головних героїв балади? (Король Лір
та три його дочки.)

– Доведіть текстом балади, що король Лір був
мудрим правителем та піклувався про свою державу. 

(«І панував собі на честь і славу,
Мав повагу він, і в сусідів мир,
І забезпечену державу.»)
– Що в баладі сказано про дочок Короля? (Дочки

короля гарні, як троянди.)
– Яке питання поставив король своїм дочкам?

Як характеризує героя влаштований ним іспит?
(Короля цікавило питання, хто з дочок найбільше
любить свого батька. Поступово починають розкри-

ватися риси короля як людини, він демонструє
авторитарність, егоїзм та недовіру щодо власних
дітей.)

– Як відповіла кожна з дочок? Спробуємо про-
аналізувати їхні відповіді.

Створення схеми «Сутність відповідей дочок
короля Ліра»

Методична порада. Схема коригується та
доповнюється впродовж аналітичного дослідження
тексту балади.

Початковий варіант

– Чому король Лір розлютився на молодшу
Корделію? (Вона трималася гідно та не плазувала
перед всесильним батьком.)

VІ. Підсумкова бесіда в просторі означеної
теми

– Спираючись на знання, здобуті впродовж
уроку, доведіть, що «Король Лір та його дочки» є
фольклорною баладою?

– Яким постає перед нами король Лір на почат-
ку твору?

– Чим Корделія відрізняється від своїх сестер?
– Чи можемо ми вже на початку твору визначи-

ти, хто із сестер любив батька по-справжньому?
– Як ви вважаєте, чому давніх авторів зацікавила

сімейна тема?
– Чим літературна балада відрізняється від

народної?
– Які різновиди балад ви можете назвати? Чому

науковці їх об’єднали в такі групи?
– Назвіть імена митців, яких надихнула народна

балада на створення власних творів.

VІІ. Аргументація й оголошення оцінок

VІІІ. Домашнє завдання
Всім: 1. Вивчити визначення балади.
2. Перечитати текст балади «Король Лір та його

дочки».
Для груп: Скласти цитатний план до характе-

ристики образів головних героїв твору.
І група: цитати до характеристики короля Ліра;
ІІ група: цитати до характеристики дочки короля

Регани;
ІІІ група: цитати до характеристики Гонореллі;
ІV група: цитати до характеристики Корделії.
За бажанням: Намалювати ілюстрації до бала-

ди, на яких розкривалася б трагедія життя короля
Ліра.
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Урок №7
Тема: Моральні уроки балади «Король Лір і

його дочки». Король Лір як вічний образ
Мета: завершити цілісне аналітичне досліджен-

ня тексту балади «Король Лір і його дочки», закценту-
вати увагу учнівської аудиторії на глибокий психоло-
гізм та моральний аспект твору; схарактеризувати
образ короля Ліра, розкрити його роль як вічного
образу в світовій літературі; формувати аналітичні
здібності учнів; розвивати навички психологічного
аналізу тексту та аналізу художніх образів; сприяти
вихованню гармонійної, духовно багатої особистості.

Обладнання: ілюстрації та учнівські малюнки
до балади «Король Лір і його дочки», фрагменти
художнього фільму «Король Лір».

Хід уроку

І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань 
– Який народ створив фольклорну баладу

«Король Лір і його дочки». Дайте визначення
народної балади. 

– Якими постають перед нами герої на
початку твору?

– Як повівся король Лір зі своїми дочками?
– Чи всі дочки виказали батькові пошану та

любов?

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку. 
Мотивація навчальної діяльності
Продовжуємо нашу мандрівку світом старо-

англійської балади та складними провулками люд-
ської душі. Сьогодні спробуємо дослідити психоло-
гічні колізії, що відбуваються з героями балади,
збагнути причину трагедії долі головних героїв.

Проблемне завдання: зрозуміти, у чому поля-
гає надзвичайна популярність балади «Король Лір і
його дочки» та її значення для розвитку світової
літератури. 

ІV. Аналітико-інтерпретаційне дослідження
тексту балади

– Які думки виникли у вас після розпочатої на
минулому уроці аналітичної роботи та повторного
перечитування балади «Король Лір і його дочки»?

– Що найбільше вразило вас, як дітей своїх
батьків, у поведінці короля Ліра?

– Визначте причину, чому розлютився король на
Корделію? Доведіть текстом балади свою думку.

– Як учинив король Лір з «нелюбою дити-
ною»? Оцініть з точки зору моралі вчинок короля
як батька.

– Чому Корделія не знайшла притулку в
Англії? (Розкривається ще одна риса короля
Ліра як державного діяча – абсолютний тоталь-
ний контроль над підданцями.)

– Поміркуйте, чому французький король не
тільки прихистив Корделію у себе, дізнавшись
про її трагедію та вчинену проти неї несправед-
ливість, а й узяв її за дружину? (З одного боку, в
баладі показана позиція гуманної людини –
захистити невинну, з іншого — розкривається
образ Корделії, що здатна викликати не тільки
співчуття, а й щире кохання.) Аргументуйте від-

повіді, використовуючи цитати для характеристики
Корделіїї (звіт ІV групи за домашнім завданням.)

– Чому король поділив своє королівство між
старшою та молодшою дочками? Чому не залишив
собі геть нічого? На що він розраховував? (Лір, не
дивлячись на свій норов, беззаперечно довіряє
своїм дітям. Розкривається ще одна риса героя:
наївність і довірливість.)

– Яким було життя короля Ліра у старшої дочки?
Які риси характеру поступово розкриваються в
образі Регани? Використайте цитатний матеріал
(звіт ІІ групи за домашнім завданням). (Регана при-
низила свого батька передусім як короля, володаря
держави, відмовивши йому в атрибуції влади. Тим
самим вона виказала йому й свою зневагу як
дочка.)

Продовження роботи над опорною схемою
«Сутність відповідей дочок короля Ліра»

– Як відреагував король Лір на поведінку стар-
шої дочки? Які риси характеру проявляє герой? 
(З гнівом та образою звинувачує дочку в несправед-
ливості. Король Лір гнівлива людина, проте він гос-
тро відчуває несправедливість та повстає проти неї.)

– Як повела себе середня сестра — Гонорелля?
Чому вона підтримала безсоромний вчинок старшої
Регани? Чому народні автори порівнюють її зі
змією? Підтвердьте свої висновки цитатами (звіт ІІІ
групи за домашнім завданням). («Так вам і слід!—
почув від лютої змії…» Середня дочка принизила
свого батька ще більше — не як короля, а як люди-
ну, запропонувавши йому жити зі слугами та спожи-
вати недоїдки. Вона, дійсно, змія — холодна, жор-
стока, з отруйним жалом ненависті.) 

Завершення роботи зі схемою 
«Сутність відповідей дочок короля Ліра»
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– Хто ж із дітей залишився вірним своїм словам
про любов та обов’язок перед батьком? 

– Чому дочки врешті-решт виганяють нещасно-
го батька, прирікши на жебрацьке життя?

«Так обі донечки по двічі
Його відправили без жодного пардону;
Жебрацький кий узяв у руки той,
Що королівськую носив корону.»
(Слова старшої та середньої дочок щодо готов-

ності прийняти смерть заради батька виявилися
суцільною брехнею, насправді сестри холодні та
бездушні егоїстки.)

– Розкрийте роль метафори Лірового жебрац-
тва. (Жебраком король Лір став не тільки фізично,
він жебрак як батько і як король, тому що власними
руками позбавив себе влади, привів до влади
дочок-зрадниць та вигнав ту, яка любила його по-
справжньому.)

– Чому тільки тепер король Лір згадує слова
найменшої дочки Корделії? (Втративши корону, дім
та дітей, старий Лір нарешті збагнув щирі почуття
Корделії, її чисту душу.)

– Чому Лір не йде до Корделії? (Усвідомлює
страшну несправедливість, що скоїв як батько
проти власної дитини.)

– Поміркуйте, в чому криється причина божевіл-
ля героя? (З одного боку, душевна рана, яку причи-
нили йому власні доньки, з іншого — страшна
несправедливість, що батько вчинив проти власної
дитини, стали причиною божевілля короля Ліра.)

– Як поводить себе Корделія, коли короля, бід-
ного жебрака, приводять до неї? Зверніть увагу на
нашу схему, чи потрібно щось в ній змінювати?
(Корделія залишається вірною своїм словам, вона
поводить себе як слухняна дитина, незважаючи на
жорстокість батька у ставленні до неї.)

– Що зробила Корделія заради батька?
(Повернула короля Ліра на царство та віддала за
батька життя.)

– Чому невідомим авторам знадобилося «вби-
вати» Корделію? (Горе, що спіткало короля, це пока-
рання за його жорстокий вчинок проти власної
дитини.)

– Чому Лір не пережив смерті Корделії? (Біль від
втрати єдиної дитини, що залишилися йому вірною,
та усвідомлення того, що він певною мірою винен у
її смерті, й спричинили смерть героя.)

– Розгляньте ілюстрацію до балади, створену
П. Татарниковим, «Король Лір та мертва Корделія».
Чи вдалося художнику передати горе та відчай
батька?

– Поміркуйте — як поданий у баладі образ коро-
ля Ліра, статично чи в розвитку? Підтвердьте свої
висновки цитатами з тексту (звіт І групи за домаш-
нім завданням). (Король Лір на початку твору пока-
заний жорстоким егоїстом, що вимагає покори та
великої любові не тільки від підданих, а й від своїх
дочок. Шлях страждання та спокути змінюють
героя, у фіналі твору ми бачимо люблячого батька,
людину, що картає себе за учинену ним несправед-
ливість.)

Створення порівняльної таблиці «Образ короля
Ліра в баладі «Король Лір і його дочки».

– Виразно прочитайте фінал балади. Чому, по-
вашому, сестер стратили? (Зло має бути покаране.)

V. Підсумкова бесіда в просторі означеної теми
– У літературі є образи, що вийшли за рамки

своїх творів та стали духовним здобутком людства.
Ці образи несуть у собі питання, що є вічними, та
надихають інших митців на створення власних тво-
рів. Тому їх називають «вічними образами» в літера-
турі. Таким образом, наприклад, є Прометей. Чому
ж образ короля Ліра називають «вічним образом»?
Аргументуйте свої міркування. 

– У старших класах ми будемо вивчати твор-
чість геніального англійського драматурга Вільяма
Шекспіра. Серед творчого доробку митця є траге-
дія «Король Лір», створена на основі балади.
Поміркуйте, чому балада надихнула В. Шекспіра
на написання свого твору?

– На основі трагедії В. Шекспіра створені кіно-
стрічки. Перегляньте фрагмент, що зображує боже-
вільного Ліра. Подумайте, чому Шекспір увів у текст
трагедії монолог божевільного короля (це відобра-
жено й у художньому фільмі)? Наскільки цей моно-
лог увиразнює страждання короля Ліра порівняно з
народною англійською баладою?

– Ми працювали з текстом балади в перекладі
українського письменника, поета, філософа та
перекладача Івана Франка. Як ви вважаєте, чим
балада про короля Ліра зацікавила Франка?

– Які моральні проблеми, що актуальні й сьогод-
ні, порушуються в баладі?

– Яке застереження несе текст балади для бать-
ків та дітей усіх часів?

– Які уроки винесли ви для себе з нашого
дослідження?

VІ. Аргументація й оголошення оцінок
VІІ. Домашнє завдання
Всім: 1.Дати розширену письмову відповідь на

питання «Чому баладу «Король Лір та його дочки»
називають оповіддю про дитячу невдячність?»
Обсяг – 15-18 речень. 

2. Прочитати інформаційну статтю підручника
про Фрідріха Шиллера та його баладу «Рукавичка».
Усно скласти висловлювання про враження, отри-
мане від прочитання балади.

За бажанням: Прочитати казку Божени
Нємцової «Сіль дорожча за золото», письмово
порівняти образи короля з казки та короля Ліра.
Обсяг – 15-18 речень (можна у формі порівняльної
таблиці).

С. О. Тіхоненко, 
учитель зарубіжної літератури гімназії №9 

м. Кіровограда
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Король Лір 
на початку балади

Король Лір 
у фіналі балади

Сильний правитель Жебрак, якому дочка повер-
нула владу

Жорстокий батько Люблячий батько
Людина, що легко
піддається лестощам

Пройшов важкий шлях від
засліплення лестощами до
прозріння

Недалекоглядний
егоїст

Людина, що усвідомила
свою провину та важко кар-
тає себе за це
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Ме та уро ку: до по мог ти уч ням ося гну ти гли бо кий
мо раль ний зміст тво ру Шил ле ра, спо ну ка ти їх за мис -
ли ти ся над клю чо ви ми проб ле ма ми, фор му ва ти на -
вич ки ро бо ти в гру пах, уміння вис лов лю ва ти та ар гу -
мен ту ва ти свою дум ку, публічно за хи ща ю чи влас ний
твор чий про ект; ви хо ву ва ти у дітей по чут тя людської
гідності, інтерес до са мостійної твор чої ро бо ти,
гордість за власні до ся гнен ня.

Об лад нан ня: пор т рет Ф.Шил ле ра, ілю с т рації учнів
до тво ру, роз дат ко вий ма теріал із зав дан ня ми для про -
ект них груп, си гнальні карт ки, ар куші оціню ван ня.

Епігра фи до уро ку: Лю ди на — до ско на ла істо та.
Найбільша цінність — ро зум.
Лю ди на му сить са ма відповіда ти за свої вчин ки.
На ука, знан ня — ос но ва на шої куль ту ри.
Кра са му сить спря му ва ти лю дей на шлях істи ни.

Ф. Шил лер

Таємни ця жит тя нез ба гнен на, але ми не мо же мо
відмо ви ти ся від спо ку си все ж та ки пізна ти її та зро -
зуміти.

Й. В. Ге те

Хід уро ку

І. Ого ло шен ня те ми та ме ти уро ку
II. Вибір епігра фа
Зав дан ня уч ням: дібра ти епіграф до уро ку із за -

пи са них на дошці вис ловів, ар гу мен ту вав ши вибір, або
за про по ну ва ти свій.

III. Сло во вчи те ля. Сьо годні ми зро би мо чер го -
вий крок на зустріч пізнан ню се бе, своїх здібно с тей. 
А до по мо же нам у цьо му ба ла да Шил ле ра "Ру ка вич ка".
Про по ную про ве с ти урок у формі за хи с ту влас них
твор чих про ектів.

IV. Ор ганізація ро бо ти в гру пах
1. Ого ло шен ня назв про ектів. 
Я — лінгвіст.
Я — літе ра ту роз на вець. 
Я — істо рик.  
Я — по ет. 
Я — ху дож ник. 
Я — скульп тор.

2. Поділ кла су на гру пи.
За 30 се кунд учні ма ють об'єдна ти ся у гру пи.

3. Пра ви ла ро бо ти у гру пах:
— Швид ко оз най ом те ся зі змістом зав дан ня для

ва шої твор чої гру пи.
— По чи най те вис лов лю ва ти ся спер шу за ба жан -

ням, а потім по черзі.
— До три муй тесь го ло вно го пра ви ла ак тив но го

слу хан ня — не пе ре би ва ти один од но го.
— Об го во рюй те ідеї, а не учнів, які вис ло ви ли їх.
— Ут ри муй тесь від оцінки та об раз учас ників гру пи.
— На ма гай тесь у групі дійти спільної дум ки, хо ча

ок ре ма влас на дум ка та кож має пра во на існу ван ня.

4. Оз най ом лен ня з ар ку ша ми оціню ван ня.

5. Ро бо та з інструкціями для твор чих груп.

Я — літе ра ту роз на вець

Вітаємо! Ви об ра ли зав дан ня дослідницько го ха -
рак те ру. 

1) Спро буй те ви ве с ти фор му лу ро ман тич но го тво -
ру, відповівши на клю чові за пи тан ня:  

— Чи прав ди во відо бра жені де талі жит тя у ро ман -
тич но му творі?

— Чи за ти по вих об ста вин відбу вається дія у та ких
тво рах? 

— Чи мо жуть ти пові ге рої бу ти зраз ком для ро ман -
тиків?

(На при клад, Р = Пд.+НТ об.+ НТ ге рої, де Р — 
ро ман тизм, Пд. — прав диві де талі, НТ об.— не ти пові
об ста ви ни, НТ гер. — не ти пові ге рої).

2) Дослідіть ви ко ри с тані по етом опи си у ба ладі
"Ру ка вич ка".

— Знайдіть ху дожні опи си ко ро ля Фран ци с ка та
йо го дво ру.

— Опи си ца ря звірів — ле ва та інших хи жаків. 
— Опи си ли ца ря Де лор жа та Кунігун ди.
(Довідка. Опис — один із спо собів вик ла ду ма -

теріалу в ху дож ньо му творі, який по ля гає в послідо вно -
му по казі ок ре мих оз нак, рис і вла с ти во с тей осіб, ре -
чей, явищ при ро ди. За до по мо гою опи су пись мен ник
знай о мить чи тачів з місцем подій (пей заж), об ста нов -
кою, в якій жи вуть лю ди (інтер'єр), зовнішнім виг ля дом
цих лю дей (пор т рет) і т.д. Опи си мо жуть по да ва ти ся у
про сто ровій (ло кальній) і ча совій послідо вності, во ни
мо жуть бу ти ста тич ни ми і ди намічни ми. Маємо надію,
що ви відчу ли смак дослідницької ро бо ти. Ви на шля ху
до істи ни.)

Я — лінгвіст 

Інструкція: на пишіть виз на чен ня про по но ва них
слів, ко ри с ту ю чись тлу мач ним слов ни ком, або роз -
крий те зміст слів, ви хо дя чи з влас но го досвіду, влас -
них знань.

Гри ща, вель можі, бар ви с тий вінок дам, аре на, жа -
с кий, зіво две рей, крас на да ма, кри ки бучні.

Ви ко нав ши зав дан ня, прикріпіть до до шки ар куші з
по яс нен ня ми слів. 

Сподіваємо ся, вам вда ло ся відшу ка ти тлу ма чен ня
цих слів. Як що зміст ок ре мих з них за ли ши в ся для вас
за гад кою, ми знай де мо відповідь ра зом.
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Порівняй те ури вок оригіна лу ба ла ди "Ру ка вич ка" з
пе ре кла дом М.Оре с та.

Und der Leu mit Gebrull
Richtet sich auf,da wird's still;
Und herum im Kreis,
Von Mordsucht heis,
Lagern die greulichen Katzen.
Da faiit von des Altans Rand
Ein Handschuh von schooner Hand
Zwischen den Tiqer und den Leun
Mitten hinein. Und zu Ritter Delorqes,spottender Weis,
Wendet sich Fraulein Kunigund
"Herr Ritter,ist Eure Liebe so heis.
Wie Ihr mir's schwort zu ieder Stund,
Ei so hebt mir den Handschuh auf!"
Und der Ritter in schnellem Lauf
Steigt hinab in den furchtbaren
Zwinger Mit festem Schritte
Und aus der Ungeheuer Mitte
Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger.
Und mit Erstaunen und mit Grauen
Sehens die Ritter und Edelfrauen,
Und gelassenbringt er den Handschuh zuruck.
Da schallt ihm sein Lob aus iedem Munde,
Aber mit zartlichem Liebesblick —
Er verhtist ihm sein nahes Gluck —
Empfangt ihn Fraulein Kunigunde.
Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht
"Den Dank ,Dame,begehr ich nicht"
Und verlasst sie zur selben Stunde.

Пе ре клад з німецької М.Оре с та

Но вої жде бит ви вель мож не гро но.
І рап том упа ла з бал ко на
Ру ка вич ка крас ної да ми
Між хи жа ка ми.
І мо вить ли ца рю юна
Кунігун да, глуз ли ва кра су ня:
"Щод ня, що го ди ни, ли ца рю мій,
При ся гаєтесь ви в лю бові своїй —
При не сти ру ка вич ку про шу я вас!"
І ли цар Де лорж поспішає і враз
Збігає на низ без страш но,
І кро ком твер дим
Сту пає між звіром тим,
І бе ре ру ка вич ку відваж но.
І, повні по ди ву й жа ху німо го, 
Ли царі й да ми гля дять на ньо го,
А він, спокійний, на зад іде — 
I гомін без меж ний на вко ло ро с те
На честь йо го пе ре мо ги. 
Кунігун да ге роя очи ма вітає — 
Той по гляд ща с тя йо му обіцяє —
Але, зійшов ши під кри ки бучні, 
Він ру ка вич ку в ли це їй ки нув:
"Под яки, да мо, не тре ба мені!"—

Ска зав і її по ки нув.

Зіста в те пе ре клад з пер шот во ром для ви яв лен ня
відмінно с тей.

а) на лек си ко=се ман тич но му рівні: 
— ме та фо ри;  
— ба га тоз начні сло ва; 
— омоніми; 
— си ноніми; 
— ан тоніми;
б) на мор фо логічно му рівні: 
— рід, чис ло, відмінок; 

— осо ба;
— сту пені порівнян ня; 
в) на син так сич но му рівні:
— ке ру ван ня;
— од норідні чле ни ре чен ня;  
— вставні кон струкції.

Я — істо рик

Роз поділіть між со бою ролі 
ге раль ди с та
хро но ло га 
ли ца ря
Ге раль дист спро бує ство ри ти осо би с тий герб ли -

ца ря Де лор жа, розмісти ти на ньо му девіз — ко рот кий
вислів, що слу гує по яс нен ням змісту гер ба.

До да ток

Ско ри с тай те ся тлу ма чен ням ко ль орів та знаків, що
ви ко ри с то ву ва ли ся під час скла дан ня гербів.

Зо ло тий — ба гат ство, си ла, вірність, постійність.
Срібля с тий — не винність.
Бла кит ний — ве лич, кра са.
Зе ле ний — надія, сво бо да, до ста ток.
Чор ний — со ром'яз ливість, освіченість, ту га.
Чер во ний — хо робрість, мужність.
Хрест — сим вол хре с то вих по ходів.
Зірка — нічний бій.
Півмісяць — пе ре мо га над му суль ма ни ном.
Орел — до блесть.
Лев — хо робрість.
Квітка — ніжність, вірність дамі.

Я — по ет

1. На пишіть віршо ва ний відгук на ба ла ду "Ру ка вич -
ка". Як що в при годі ста нуть опорні сло ва, ско ри с тай те -
ся ни ми. 

Опорні сло ва: ко роль, вель можі, дам вінок, цар
звірів, тигр жа с кий, ле о пар ди прудкі, ру ка вич ка, глуз -
ли ва кра су ня, ли цар Де лорж, крок твер дий, відваж на,
німий по див, жах, пе ре мо га, "Под яки не тре ба!"

2. До фан та зуй те, що бу ло потім після то го, як ру ка -
вич ка бу де ки ну та дамі в об лич чя. Створіть про зо ву чи
по етич ну мініатю ру.

Твор чих успіхів Вам! Все по вин но вда ти ся!

Я — ху дож ник

— На ма люй те ілю с т рації до ба ла ди "Ру ка вич ка".
Ваші ро бо ти мо жуть ма ти виг ляд:

ма люн ка (пей заж, опис, пор т рет);
де талі (пред ме та=сим во лу);
ко ль о ро вої га ми.
До дат ко ве зав дан ня. Мож ли во, ви змо же те

дібра ти ци та ту до кож но го ва шо го ма люн ка.
Для відтво рен ня істо рич ної епо хи на ма люй те ко с -

тю ми дійо вих осіб тво ру.
До дат ко ве зав дан ня. Спро буй те да ти відповіді

на такі за пи тан ня:
— Які по чут тя вик ли ка ла у вас ба ла да "Ру ка вич ка"? 
— Змог ли б ви зо б ра зи ти ці по чут тя ко ль о ром? Як -

що так, то на ок ре мо му ар куші по кажіть цей колір. Чи
мож на йо го на зва ти ко ль о ром=сим во лом?

Я — скульп тор

По пра цюй те над впра вою "Річ=сим вол".
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Ме та: по гли би ти знан ня учнів про літе ра тур ну ба -
ла ду; оз най о ми ти з жит тям і творчістю Ф.Шил ле ра;
роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня; вміння вис лов -
лю ва ти осо би с те став лен ня до проб лем, по ру ше них у
творі; ви хо ву ва ти по чут тя людської гідності.

Об лад нан ня: пор т рет Ф.Шил ле ра, ви с тав ка
творів ав то ра. 

Тип уро ку: урок за своєння но вих знань.
Епіграф: Гідність до рож ча за ба гат ство 

Перське прислів'я

Хід уро ку

I. Ор ганізація кла су
II. Ого ло шен ня те ми уро ку. Мо ти вація нав чаль -

ної діяль ності 
Учитель. Сьо годнішній урок перенесе нас у ча си

Се ред ньовіччя, де жили сміливі й відважні ли царі, які
вміли за хи ща ти свою честь і гідність. Крім то го, ми по -
гли би мо знан ня про літе ра тур ну ба ла ду, роз г ля не мо
зміст тво ру "Ру ка вич ка", дізнаємось про йо го сю жет ну
ос но ву.

Жит тя — найцінніше, що є у лю ди ни, єди не і не по -
втор не. І ми по винні ціну ва ти цей дар. На ше жит тя — то
лише мить між ми ну лим і май бутнім, то му про жи ти йо -
го тре ба гідно. Як що ти силь на осо бистість, то змо жеш
пе ре жи ти і пе ре мог ти всілякі не га раз ди. Як ствер д жу -
вав Се не ка: "Жит тя цінується не за три валістю, а за
змістом".

III. Ак ту алізація опор них знань
При га да ти оз на ки ба ла ди як жа н ру і

за пи са ти їх у пе люст ки квітки.

IV. Сприй нят тя та за своєння но -
во го ма теріалу

— Демонстрація пор т ре та 
Ф.Шил ле ра

— Повідом лен ня про жит тя 
та творчість Ф.Шил ле ра

Ро бо та за прий о мом "нав ча ю чи — вчусь"
Учні поділяють ся на дві гру пи і ста ють у ко ла:

внутрішнє — 1 гру па, зовнішнє — 2 гру па. Во ни ру ха -
ють ся у про ти леж них на прям ках, зу пи ня ють ся і до -
повіда ють підго тов ле ну інфор мацію про жит тя і

творчість Ф.Шил ле ра учас ни ку па ра лель но го ко ла,
який опи ни в ся на впро ти.

На при клад:
Інфор мація І гру пи
Ве ли кий німецький пись мен ник Й.Ф.Шил лер на ро -

ди в ся у місті Мар ба ху. Сім'я Шил лерів ба га то ман д ру -
ва ла за пол ком, в яко му слу жив бать ко, а після йо го
відстав ки пе реїха ла до Людвігбур га.

На 9 році жит тя хлоп чи ка відда ли вчи ти ся до ла -
тинської шко ли. Бать ки хотіли, щоб Фрідріх об рав
кар'єру свя щен нос лу жи те ля, та йо го ва би ло ху дожнє
сло во. На цей час при па да ють перші літе ра турні спро -
би май бут ньо го по ета та дра ма тур га.

Ба ла ди Ф.Шил ле ра мож на за ра ху ва ти до йо го філо -
софської ліри ки. Сю же ти для своїх ба лад Шил лер чер -
пав з історії — ан тич ної чи се ред ньовічної. Ав тор на ма -
га в ся спо ну ка ти чи та ча до роз думів, за че пи ти йо го
мо ральні по чут тя. Зна ни ми ба ла да ми Шил ле ра є "Івікові
жу равлі", "Ке лих", "Ли цар "То ген бург", "Ру ка вич ка".

Інфор мація II гру пи
Гер цог Карл Євгеній у 1772 році ор ганізу вав шко лу

Карлсшу ле, яка зго дом пе ре тво ри ла ся на ака демію.
На біду для ро ди ни Шил лерів, Карл Євгеній помітив
Фрідріха і за ра ху вав хлоп ця до ака демії. Цей за клад
був справжньою в'яз ни цею.

Найбільшою відра дою для юна ка бу ла по езія. Ви -
ко ри с то ву ю чи кож ну вільну хви ли ну, Фрідріх пи сав

вірші, пра цю вав над п'єсою "Розбійни ки".
Сю жет "Ру ка вич ки" Шил лер знай шов в

одній фран цузькій хроніці. Мо ва йшла про
ви па док, що ста в ся в ча си правління ко -
ро ля Фран ци с ка І ( XVI ст.). Літо пи сець так

опи сав цю подію: "Од но го ра зу, ко ли
Фран циск І зби ра в ся ди ви ти ся на бор -
ню левів, од на да ма впу с ти ла свою ру -

ка вич ку і ска за ла за ко ха но му в неї ли ца -
рю Де лор жу: "Як що хо че те справді

пе ре ко на ти ме не, що так силь но ко хаєте, як
оце що ден но в цім при ся гаєтесь, то підніміть

ру ка вич ку". Де лорж спу с ти в ся вниз, взяв ру ка вич ку,
що ле жа ла по се ре дині між жах ли ви ми звіря ми, по вер -
ну в ся на три бу ну і ки нув дамі в об лич чя. Відтоді він уже
не хотів її ніко ли ба чи ти, не зва жа ю чи на не од но ра зові
за про шен ня та на тя ки з її бо ку".

Як що річчю=сим во лом до всієї ба ла ди Шил ле ра
мож на вва жа ти ру ка вич ку, то яка річ, на ва шу дум ку,
мог ла би ста ти сим во лом світу звірів? А яка — сим во -
лом світу лю дей?

Зробіть із за про по но ва но го ма теріалу скульп турні
фігур ки цих ре чей=сим волів. Спро буй те са мостійно
скла с ти ком по зицію із зроб ле них ва ми скульп тур.

Ба жаємо впо ра ти ся з цим зав дан ням на
"відмінно". 

6. На ви ко нан ня ро бо ти дається 25—30 хви лин. 
Під час ви ко нан ня зав дань учи тель до по ма гає, по -

яс нює, кон т ро лює си ту ацію. Учні по да ють йо му си гна -

ли карт ка ми із зна ком за пи тан ня (потрібна підказ ка!),
із зна ком ок ли ку (все в по ряд ку!).

V. За хист влас них твор чих про ектів

VI. Оціню ван ня кож ної гру пи, підсу мок уро ку
Ви ко ри с то ву ють ся ар куші са мо оціню ван ня та

оціню ван ня вчи те ля.
VII. До машнє зав дан ня. За про по ну ва ти власні

варіан ти про ектів до ба ла ди Ф.Шил ле ра "Ру ка вич ка".

Г. І. Со ляр,
учи тель за рубіжної літе ра ту ри

Тер нопільська обл.
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Ут вер д жен ня са моцінності людсько го жит тя 
в ба ладі Ф. Шил ле ра "Ру ка вич ка"



Ви раз не чи тан ня ба ла ди "Ру ка вич ка"
Ро бо та з тек с том:
— Яке вра жен ня спра ви ла на вас ба ла да ?
— У чо му по ля гає дра ма тич ний конфлікт тво ру ?
— Що для Кунігун ди бу ло цінніше ?
— Який конфлікт по ка за ний у ба ладі ?
— Як ком по зиційно поділяється ба ла да ?
— Для чо го ав тор по дає до клад ний опис хи жих

звірів?
— Уявіть, як у ре аль но му житті мог ла б закінчи ти ся

ця не зви чай на при го да.
— Поміркуй те, для чо го ав тор зро бив кінець ба ла -

ди не трагічним.
Творча ро бо та

Ре пор таж з місця подій
Учень, три ма ю чи мікро фон у ру ках, ве де "ре пор -

таж" з ко ролівсько го дво ру.
1 ре пор тер. Ми ве де мо ре пор таж з ко ролівсько го

па ла цу, де ко роль і при дворні че ка ють на жор сто кий
бій звірів. Та не сподіва но із бал ко на на аре ну між 
хи жаків упа ла ру ка вич ка пре крас ної да ми. Глуз ли ва
кра су ня ви ма гає, щоб ли цар, на підтвер д жен ня своїх
слів про ко хан ня до неї, приніс ру ка вич ку.

2 ре пор тер. Присутні на вко ло за та му ва ли по дих. 
Ли цар Де лорж поспішає без страш но вниз і відваж но бе ре
ру ка вич ку. На вко ло лунають схвальні ви гу ки на йо го честь,
навіть са ма Кунігун да вітає ли ца ря очи ма. Та відваж ний
Де лорж ки дає ру ка вич ку дамі в об лич чя і залишає її.

Звер нен ня ре пор те ра до учнів кла су.
— Яки ми ви уяв ляєте прим хли ву се ред ньовічну кра -

су ню і за ко ха но го в неї ли ца ря (сло вес не ма лю ван ня)?

Ро бо та в па рах
Скла дан ня сен ка на зі сло ва ми "Де лорж", "Кунігун да".

Де лорж —
Гор дий, бла го род ний, мужній. 
Ри зи кує, відстоює свою честь. 

Ви ко нує на каз да ми. 
Ли цар.

Кунігун да —
Ли цемірна, зверх ня, лег ко важ на.

Ко ке тує, ки дає ру ка вич ку.
На ра жає на не без пе ку ли ца ря.

Жор сто ка.

Ро бо та в гру пах
За по вни ти схе ми "Риси характеру Делоржа" 

та "Риси характеру Кунігунди"

Прий ом "Лан цю жок"
Учні ма ють до ве с ти, що твір Шил ле ра є ба ла дою.

Ко жен учень, да ю чи ру ку іншо му, про мов ляє од не ре -
чен ня, на зи ва ю чи од ну із оз нак.

IV. Підсу мок уро ку
Впра ва "По яс ни клю чо ве сло во"
1. Вюр тем берзьке гер цог ство, м. Мар бах. (Місце

на ро джен ня по ета.)
2. Військо ва ака демія. (За клад, де здо бу вав освіту

Шил лер.)
3. Вергілій, Сер ван тес, Шекспір, Рус со, Ге те. 

(Ав то ри, чиїми тво ра ми за хоп лю ва в ся Шил лер.)
4. "Розбійни ки". (Дра ма, яка виз на чи ла по даль шу

до лю Шил ле ра.)

5. Штут гард. (Місто, ку ди от ри мав при зна чен ня
Шил лер на по са ду пол ко во го ліка ря.)

6. Ман гейм. (Місто, ку ди втікає по ет.)

7. Ге те. (Ку мир Шил ле ра, знай ом ство з ним).
8. Єнський універ си тет. (Пра цює на по саді про фе со ра.)

9. "Івікові жу равлі", "Ку бок", "Ру ка вич ка". (Ба ла ди
Шил ле ра.)

10. Кунігун да, Де лорж. (Ге рої ба ла ди "Ру ка вич ка".)

Да ти відповіді на за пи тан ня:
— Чи вар то ри зи ку ва ти жит тям, щоб відсто я ти честь?
— Які зізнан ня у ко ханні не при ни жу ють честі,

гідності лю ди ни?
— Як ви ро зумієте перське прислів'я, взя те за

епіграф до уро ку?

V. Оціню ван ня нав чаль них до ся гнень учнів.
Мо ти вація оцінок. До машнє зав дан ня

На ма лю ва ти ілю с т рації до ба ла ди. Скла с ти план
ба ла ди "Ру ка вич ка".

Н. І. Тут ко,
вчи тель за рубіжної літе ра ту ри 

Тернопільська обл.
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Те ма. Ро берт Льюїс Стівен сон. "Балада про ве ре -
со вий напій". Ус лав лен ня под ви гу в не при ми ренній бо -
ротьбі з іно зем ни ми за гарбни ка ми. Фоль к лорні еле -
мен ти у творі 

Ме та: по гли би ти знан ня учнів про твор чий та
життєвий шлях Р.Л.Стівен со на; роз кри ти зв'язок ба ла -
ди "Ве ре со вий тру нок" з фоль к лор ною тра дицією; роз -
ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, вміння ви ко ри с то -
ву ва ти "фо нові знан ня"; ви хо ву ва ти патріот ичні
по чут тя.

Об лад нан ня: пор т рет Р.Л.Стівен со на, ви с тав ка
книг пись мен ни ка.

Тип уро ку: урок за своєння но вих знань.

Хід уро ку

І. Ор ганізація кла су
Сло во вчи те ля. Шот ландія … Її кра са вра жає кож -

но го бес ки да ми із вічно зе ле ни ми со сна ми, кре мез ни -
ми ду ба ми, ма ль ов ни чи ми озе ра ми.  І са ме цей край
дав світові ба га то відо мих митців. Се ред них  пись мен -
ник Роберт Льюїс Стівен сон.

— З яким тво ром цьо го ав то ра ви о знай о ми ли ся у
6 класі?

ІІ. Ро бо та над те мою уро ку
Ро бо та за тех но логією "Ажур на пил ка"

Вивчаємо твір Р. Л. Стівенсона 
"Балада про ве ре со вий напій"
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Повідом лен ня біог рафів. Відо мий про заїк і по ет
на ро ди в ся у за можній сім'ї. До ля обділи ла йо го здо -
ров'ям. При ку тий хво ро бою до ліжка, Стівен сон багато
читав. Він про жив ко рот ке жит тя, але на ма га в ся, попри
свою хворобу, зро би ти йо го ціка вим і на си че ним. Пи -
сав чу дові вірші, їздив вер хи, пла вав на човні, скла дав
мо лит ви для місце вих жи телів.

Повідом лен ня "істо риків". Пик ти — най давніший
з відо мих на родів, що на се ля ли Шот ландію. У шот -
ландсько му фоль к лорі пик ти ча с то по ста ють тем -
ношкірою рас ою, не ве ли ки ми на зріст.

У V ст. в Шот ландію з Ірландії прий шли за вой ов ни -
ки — ско ти, а з півдня — ан г ло сак си. До ІХ ст., після
три ва лих воєн, во ни зни щи ли або підко ри ли  пиктів, і ті
при пи ни ли своє існу ван ня як ок ре мий на род.

Повідом лен ня "дослідників". Ве ре со вий ель
(пи во), по за сумнівом, — най старіша пи во вар на спад -
щи на Шот ландії. Історія приго ту ван ня ве ре со во го
трун ку має ста ро дав ню тра дицію. Під час ар хе о -
логічних роз ко пок на шот ландсько му ос т рові Рум бу ли
ви яв лені че реп ки епо хи не оліту, да то вані при близ но 
2 000 років до н.е., на яких бу ли знай дені сліди пінно го
на пою, що містять ве рес. На ба га то пізніше, при близ но
100 років до н.е., бу ло відо мо, що кель ти го ту ва ли
відвар із квітів ве ре су і ме ду, але най ба гат ша спад щи -
на з ви го тов лен ня ве ре со во го елю сто сується часів,
ко ли Шот ландія на зи ва ла ся Країною пиктів.

Слов ни ко ва ро бо та у формі гри "Простіше про -
сто го"

Ве рес — вічно зе ле ний низь кий кущ з дрібним і
чис лен ним ли с тям і ліло во=ро же ви ми квіта ми.

Тру нок — напій.

Ви раз не чи тан ня ба ла ди підго тов ле ним уч нем.
Бесіда за змістом про чи та но го:
— Що ви дізна ли ся про спосіб жит тя пиктів?
— Яким уяв ляєте шот ландсько го во ло да ря?
— За до по мо гою яких ху дожніх за собів зма ль о -

вується за ги бель усіх пиктів?
— Як пикт ха рак те ри зує си на вперше? Як ця ха рак -

те ри с ти ка зго дом змінюється? 
— Чо му ав тор нам дає по чу ти крик юна ка?
— Як ви га даєте: чо му ос танній пикт ціною влас но -

го жит тя та жит тя єди но го си на за пла тив за се к рет ве -
ре со во го на пою?

— Сим во лом чо го є ве ре со вий тру нок?
— Ав тор про ти с тав ляє двох ге роїв ба ла ди, зо б ра -

жу ю чи на коні жор сто ко го во ло да ря "ве ре со во го краю"
та ма лень ко го ста ро го пик та. Хто, на ва шу дум ку, 
ви грав це про ти с то ян ня — мо гутній ко роль чи йо го
без по рад ний по ло не ний?

Дослідницька ро бо та "По до лай пе ре шко ду"
За раз вам до ве деть ся по до ла ти пе ре шко ду, роз -

га дав ши кро с ворд.

1. По ча ток тво ру (за чин).

2. Ху дожній прий ом, про ти с тав лен ня явищ, ду мок,
по чуттів, ха рак терів (ан ти те за).

3. Ху дожнє оз на чен ня, що най частіше зустрічається
у фоль к лор них тво рах (постійний епіте т).

4. Во ни є невід'ємни ми у фоль к лор них тво рах (по -
вто рен ня).

До ведіть, що в творі "Балада про ве ре со вий напій"
ав тор ви ко ри с тав фоль к лорні тра диції.

За по вни ти схе му

ІІІ. За сто су ван ня вив че но го на уроці 

Літе ра тур ний дик тант
1. Місто, в яко му на ро ди в ся Р.Л.Стівен сон. 

(Един бург)

2. Батьківщи на Стівен со на. 
(Шот ландія)

3. Вічно зе ле на рос ли на з ліло во=ро же ви ми квіта ми.
(Ве рес)

4. Давнє по се лен ня Шот ландії. 
(Пик ти)

5. Напій, що ва ри ли пик ти. 
(Ве ре со вий напій)

6. Напій із ве ре су був міцніший за … 
(Ви но)

7. Лю ди, що ва ри ли напій. 
(Бро варі)

8. Що по мре ра зом із ос таннім пик том? 
(Таїна ве ре со во го трун ку)

9. Збірка, до якої увійшов твір "Балада про ве ре со -
вий напій" 

("Ба ла ди")

Чи тан ня вірша Р.Кіплінга "За повіт пиктів"

IV. Підсу мок уро ку
"Ко ло ду мок"

— Чи вар тий вересовий напій, щоб за ньо го відда -
ти жит тя?

Оціню ван ня нав чаль них до ся гнень учнів.
Мо ти вація оцінок.

До машнє зав дан ня: скла с ти ци тат ний план ба ла ди.
На пи са ти твір=роз дум "Сво бо да — найцінніше за

все".

Н. І. Тут ко,
вчи тель за рубіжної літе ра ту ри 

Тер нопільська обл.

зачин повторення

антитеза постійні епітети

Фольклорні
елементи у

творі
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Урок 1
Те ма. Валь тер Скотт — за снов ник жа н ру істо рич -

но го ро ма ну
Ме та: оз най о ми ти учнів з ок ре ми ми фак та ми біо-

г рафії В.Скот та, спри я ти ство рен ню об ра зу пись мен -
ни ка — ак тив ної, та ла но ви тої, працьо ви тої лю ди ни,
спраж ньо го патріота сво го краю, "бать ка" істо рич но го
ро ма ну; роз ви ва ти спо с те реж ливість, на вич ки логічно -
го мис лен ня, ви раз но го чи тан ня; ви хо ву ва ти інте рес
до твор чості В.Скот та.

Об лад нан ня: пор т ре ти В.Скот та, Ж.Вер на, ро ман
"П'ят над ця тирічний капітан", ви с тав ка книг В.Скот та,
му зич не оформ лен ня

Епіграф: Ствер д жую, що Валь тер Скотт яв ляє со -
бою зра зок лю ди ни настільки пре крас ної, наскільки
лю ди на мо же бу ти пре крас ною.

Дж.=Г.Бай рон

Хід уро ку

І. Ак ту алізація опор них знань
Я хо чу роз по ча ти урок з не ве лич кої літе ра тур ної

за гад ки. В ру ках я три маю до бре відо му вам кни гу.
Про по ную три підказ ки, які до по мо жуть на зва ти цю
кни гу та її ав то ра: 

1. "Ро бо та — це моя життєва функція", — ствер д -
жу вав ав тор кни ги. В день він, як пра ви ло, пи сав до 24
книж ко вих сторінок; 

2. У бібліотеці пись мен ни ка зна хо ди в ся ве ли чез -
ний гло бус, роз ме ре же ний гу с тою сіткою різно ко ль о -
ро вих ліній. Ко ли пись мен ник на пи сав цю кни гу, він
на ма лю вав на гло бусі ще од ну но ву лінію. 

3. Свій твір ав тор на звав гео графічно=при год -
ницьким ро ма ном. Пись мен ник пра гнув по гли би ти
знан ня євро пейців про при ро ду, зви чаї та проб ле ми
Ек ва торіаль ної Аф ри ки. 

Назвіть кни гу. (Жуль Верн "П'ят над ця тирічний
капітан").

При га дай те, яких знан ь з гео графії ви набу ли або
які по гли би ли, про чи тав ши ро ман Ж.Вер на "П'ят над -
ця тирічний капітан"?

"Моз ко вий штурм". Як ви га даєте, чо му сьо -
годнішній урок, на яко му мо ва йти ме про англійсько го
пись мен ни ка В.Скот та та йо го за хоп лю ю чий твір "Ай вен -
го", я роз по ча ла із кни ги Жу ля Вер на "П'ят над ця тирічний
капітан"? (Прий ма ють ся без об го во рен ня всі версії).

Я вітаю тих учнів, хто по ба чив спільне між ци ми
тво ра ми: за жа н ром це ро ма ни, во ни ма ють пізна валь -
не зна чен ня в га лузі гео графії (Ж.Верн) та історії
(В.Скотт).

Дай те виз на чен ня жа н ру ро ман. (Ро ман — це ве -
ли кий за об ся гом і склад ний за бу до вою твір, ча с то із
знач ною кількістю дійо вих осіб, у яко му де таль но зо б -
ра жу ють ся певні життєві події чи яви ща. Ро ман дає
змо гу ав то ру до клад но по ка за ти історію фор му ван ня
ха рак те ру ге роя, досліди ти пев ну проб ле му та вільно
пе ре су ва ти ся як у про сторі, так і в часі).

Фран цузь кий пись мен ник кінця ХІХ ст. Жуль Верн
ду же за хоп лю ва в ся гео графією, мав ба га ту уя ву, то му
так вільно пе ре су ва в ся у про сторі на сторінках своїх
чис лен них ро манів. Англійський пись мен ник по чат ку 
ХІХ ст. Валь тер Скотт у своїх ро ма нах так само вільно ман -
д ру вав у часі. Обох пись мен ників на зи ва ють літе ра тур ни -
ми "бать ка ми" — Ж.Вер на за снов ни ком гео графічно го
ро ма ну, а Валь те ра Скот та — істо рич но го ро ма ну.

ІІ. Мо ти вація нав чаль ної діяль ності
Як ви га даєте, які особ ли вості має істо рич ний ро -

ман? (Мож ливі відповіді. В тво рах роз повідається про
істо ричні події, опи сується жит тя лю дей ми ну лих часів,
зо б ра жу ють ся ре альні істо ричні по статі то що). 

Учитель. Істо рич ний ро ман — це ве ли кий за об ся -
гом твір, який по бу до ва ний на істо рич них фак тах. Він
відтво рює в ху дожній формі епо ху чи пев ний її період.
Валь тер скоттівський істо рич ний ро ман має свої особ -
ли вості, з яки ми ми о знай о мим ся, чи та ю чи та об го во -
рю ю чи ро ман "Ай вен го".

"Ай вен го" ось уже про тя гом 200 років є од ним із
най по пу лярніших істо рич них ро манів у світі. "Я не знаю
чи тан ня більш за хоп лю ю чо го", — го во рив про цей та
інші чис ленні істо ричні ро ма ни англійсько го пись мен -
ни ка Бай рон.

Яким же був шлях Валь те ра Скот та до світо во го
виз нан ня? Чо му він увійшов в літе ра ту ру як ав тор са ме
істо рич них ро манів? Які осо бистісні якості та об ста ви -
ни жит тя спри я ли фор му ван ню та роз вит ку йо го та лан ту?
Про це на ша роз мо ва на уроці.

ІІІ. Ого ло шен ня те ми уро ку
Валь тер Скотт — за снов ник жа н ру істо рич но го ро ма ну
ІV. Вив чен ня но во го ма теріалу
Учитель. Валь тер Скотт на ро ди в ся 15 серп ня 1771

ро ку в Един бурзі, куль тур но му центрі Шот ландії. Йо го
бать ко, спад ко вий ба ро нет, був відо мим  ад во ка том,
ма ти теж по хо ди ла із ста ро вин но го ро ду, бу ла донь кою
про фе со ра ме ди ци ни. Ба га тою ро ди на не бу ла, але й
не статків не зна ла. У півто ра ро ку Валь те ра вра зи ла
хво ро ба, що за ли ши ла йо го на все жит тя куль га вим.
Біог ра фи при пу с ка ють, що це був па раліч. В надії на
цілю ще сільське повітря хлоп чи ка відпра ви ли до діда
на фер му в Сендіноу, в При кор дон ний край. 

При кор дон ним краєм на зи ва ли місцевість на півдні
Бри танії, де Шот ландія ме жу ва ла з англійськи ми граф -
ства ми. Шот ландія ос та точ но втра ти ла свою не за -
лежність в 1707 році, про те за ча сів Валь те ра Скот та ще
не вмер ли спо га ди про її не дав ню ве лич. При кор дон ня
вва жа ло ся вільним краєм, де жи ли справжні шот ландські
патріоти, які дов гий час не виз на ва ли вла ди англійців.

1 біограф. Су ворі ске лясті го ри, стрімкі по то ки та
во до спа ди, ма ль ов ничі до ли ни й па гор би, руїни се ред -
ньовічних замків — усе ди ха ло ми ну лим. Ску тий тілом
хлоп чик дов ги ми зи мо ви ми ве чо ра ми із за хоп лен ням
слу хав ба ла ди та ле ген ди про ге роїчну бо роть бу шот -
ландців за свою не за лежність. Так з ди тин ства він за -
хо пи в ся історією рідної землі, прив чи в ся жи ти в ро -
ман тич но му світі ска зань і пісень При кор дон но го краю.

Історичне минуле в літературіІсторичне минуле в літературі

Лицарство очима 
Вальтера Скотта

Система уроків з вивчення роману "Айвенго"



По сту по во Валь тер зно ву нав чи в ся во лодіти своїм
тілом — спер шу сто я ти, а потім хо ди ти і біга ти. І все ж
се ред од нолітків він по чу ва в ся са мотнім, го ло вним
чином че рез свою куль гавість, яка так і за ли ши лась на
все жит тя. Він за би ра в ся на скелі і звідти за ча ро ва но
роз див ля в ся по ля чис лен них боїв, таємничі зам ки, за -
гад кові озе ра. І в йо го уяві ожи ва ло істо рич не ми ну ле
рідної Шот ландії.

Учитель. Ко ли Валь тер Скотт підріс, йо го відда ли
до Един бурзької се ред ньої шко ли. Вчи в ся він лег ко,
ба га то чи тав, особ ли во за хоп лю ва в ся по езією та
історією. Ово лодів кілько ма мо ва ми: ла ти ною, фран -
цузь кою, італійською, а зго дом і німецькою. 

Се ред од но клас ників він ко ри с ту ва в ся не аби я кою
по пу лярністю як не пе ре вер ше ний оповідач за хоп лю ю -
чих історій. 

У 12 років Валь тер всту пив до Един бурзько го
універ си те ту на юри дич не відділен ня. В універ си теті
бу ла ба га та бібліот ека, най ак тивнішим відвіду ва чем
якої і став юний Валь тер Скотт. Особ ли во він за чи ту ва -
в ся ли царськи ми ро ма на ми, міг ци ту ва ти їх на пам'ять
ціли ми сторінка ми.

У 1792 році двад ця тид ворічний В.Скотт ви т ри мав
іспит на зван ня ад во ка та. Пра цю ю чи ад во ка том, а зго -
дом ше ри фом од но го із ок ругів, він не по ли шав сво го
за хоп лен ня — ба га то по до ро жу вав При кор дон ним
краєм. Ог ля дав зам ки і по ля битв, слу хав роз повіді про
ста ру Шот ландію, знай о ми в ся з на род ни ми зви ча я ми,
пе ре ка за ми, зби рав пред ме ти ста ро ви ни і най го -
ловніше — за пи су вав ста ро винні ба ла ди та пісні. 

Хо див він не над то швид ко — за го ди ну про хо див
три милі, але і 30 миль у день не бу ли для ньо го ме жею.
Він відрізня в ся не аби я кою ви т рим кою і ве ли чез ною
фізич ною си лою (ран ком для роз мин ки однією ру кою
піднімав ку вад ло).

2 біограф. "Ман д рую ди ки ми ку точ ка ми Шот ландії
в по шу ках до дат ко вих ма теріалів для "При кор дон них
пісень", — пи сав В.Скотт у квітні 1801 ро ку. Ці
мандрівки бу ли тяж ки ми і не без печ ни ми. Він постійно
ри зи ку вав за ги ну ти в не прохідно му лісі або в тря со -
вині, зла ма ти собі шию, упав ши з при бе реж но го об ри -
ву. Про те, не зва жа ю чи на труд нощі, Валь тер Скотт
про би ра в ся в най не до с тупніші по се лен ня При кор дон -
но го краю, щоб за пи са ти невідомі пісні і ба ла ди. Ад же
своїм обов'яз ком він вва жав — збе рег ти їх для на -
щадків. 

Та Валь тер Скотт не ли ше зби рав на родні пісні. Він
їх онов лю вав — заміняв сло ва, уво див нові стро фи, з
декількох варіантів однієї і тієї ж ба ла ди скла дав один,
зміню вав ри ми і ритм, а то й пе ре кла дав ста ро давні ле -
ген ди на власні вірші. Він до гли би ни душі на со ло джу -
ва в ся цією ро бо тою, у пло дах якої дріма ло зер но йо го
май бутніх до ся гнень.

Учитель. Зби ран ню ста ро давніх пісень Скотт при -
свя тив 10 років жит тя. Ви пу с тив ши три том ну фоль к -
лор ну збірку "Пісні шот ландсько го кор до ну", він узя в ся
за влас ну по ему. Успіх пер шої по еми "Пісня ос тан ньо -
го ме не с т ре ля" пе ре вер шив найсміливіші очіку ван ня:
Во на ста ла над зви чай но по пу ляр ною і розійшла ся в
со ро ка чо ти рь ох ти ся чах ек зем плярів. На той час Валь -
те ру Скот ту бу ло 33 ро ки.

На ступні по еми — "Марміон", "Діва озе ра", "Рокбі"
— бу ли при свя чені Се ред ньовіччю. В них опи су ва ли ся
ста ро давні зам ки, шот ландські пей зажі, сце ни по лю -
ван ня, каз кові при го ди то що. 

По еми при не сли над зви чай ний успіх В.Скот ту, яко -
го на зва ли пер шим по етом Англії і за про по ну ва ли
місце по ета=ла у ре а та. Це бу ла по чес на і при бут ко ва
по са да при двор но го по ета, у чиї обов'яз ки вхо ди ло на -
пи сан ня віршів на уро чисті ви пад ки в житті ко -
ролівської сім'ї. Скотт відмо ви в ся від цієї честі. 

Та на вер шині своєї по етич ної сла ви В.Скотт зне -
нацька за ли шив по езію. Та ке рішен ня він прий няв після
то го, як зро зумів, що йо го місце в сер цях чи тачів зай -
няв інший по ет — Джордж Гор дон Бай рон. "Ро зум по -
ра див мені згор ну ти вітри ла пе ред генієм Бай ро на".
В.Скот тові на той час ви пов ни ло ся 42 ро ки. І він по чав
пи са ти ро ма ни.

1 біограф. Пер ший ро ман "Ве верлі" він на пи сав
над зви чай но швид ко, за декілька місяців, хо ча весь час
був зай ня тий своїми ос нов ни ми спра ва ми, вклю ча ю чи
обов'язки у суді. "Справ ля ю чись з цією за да чею, я
одер жу вав ве ли чез не за до во лен ня", — так го во рив
про на пи сан ня пер шо го ро ма ну В.Скотт. І це за до во -
лен ня, су дя чи з усь о го, дійсно бу ло за хоп лю ю чим.
Один сту дент, який про жи вав у сусідньо му бу дин ку,
спо с терігав че рез вікно в кабінеті Скот та, як йо го ру ка
не спин но стро чи ла ніч за ніччю і як без упин но ріс стос
спи са них ар кушів.

2 біограф. Про те, що він на пи сав ро ман, Скотт не
ска зав ніко му, за ви нят ком дру жи ни і най ближ чих
друзів. Та й з них узяв сло во збе рег ти це в таємниці.
Ро ман  вий шов без за зна чен ня імені ав то ра і мав ве ли -
чез ний успіх. Зви чай но, ба га то хто здо га ду ва в ся, що
ав то ром ро ма ну є В.Скотт, хо ча сам він це за пе ре чу -
вав, а всі свої на ступні ро ма ни підпи су вав так — "ав тор
"Ве верлі". 

Учитель. Чо му він вирішив при хо ва ти своє ав тор -
ство? Мож ли во то му, що пи сан ня ро манів мог ло роз -
гля да ти ся як спра ва, не на леж на се к ре та рю Ви що го су -
ду, ше ри фу і чле ну ко легії ад во катів. А мож ли во, це
ря ту ва ло йо го від важ кої не обхідності об го во рю ва ти
свої кни ги з кож ною без такт ною осо бою, якій зду ма ло -
ся б до ньо го чіпля ти ся з роз мо ва ми.

Та, ма буть, при чи на все ж у іншо му. Скотт ду же лю -
бив таємниці і, як хлоп чись ко, упи ва в ся витівка ми за -
ра ди са мих витівок. Те пер він міг слу ха ти, як об го во -
рю ва ли йо го власні ро ма ни, і лу ка во всту па ти в
роз мо ву. Йо му по до ба ло ся на со ло джу ва ти ся жит тям,
хо ва ю чись за ла ш тун ка ми. Та ке бу ло йо го ба жан ня —
за ли ша ти ся "Ве ли ким Інкогніто". 

Валь тер Скотт по чав пи са ти ро ма ни один за од -
ним. Май же що ро ку з'яв ля в ся но вий ше девр: "Гай
Ман нерінг", "Ан ти кварій", "Пу ри та ни", "Роб Рой" та ба -
га то інших.

При цьо му йо го жит тя бу ло над зви чай но діяль ним.
Він ке ру вав ви дав ниц твом, го ту вав до дру ку тво ри
інших ав торів, ви ко ну вав обов'яз ки ше ри фа, про во див
по півро ку на сесіях Ви що го су ду, був се к ре та рем 
Су до вої комісії… 

Зга ду ю чи зго дом цей час, він го во рив: " Я роз ри ва в -
ся на ча с ти ни, але як чу до во, радісно мені жи ло ся! Кров
ви ру ва ла в жи лах — у ме не бу ло по чут тя, на чеб то на світі
не має нічо го та ко го, що ви я ви ло ся б мені не під си лу".

А ще в цей час він по чав бу ду ва ти свій го тич ний за -
мок "Аб бот сфорд".

1 біограф. При страсть до Се ред ньовіччя зму си ла
В.Скот та настільки вжи ти ся в об раз, що він по бу ду вав
собі на бе резі Твіду за ста ро давніми крес лен ня ми го -
тич ний за мок "Аб бот сфорд" і на се ред ньовічний ма нер
при кра сив йо го зовні фамільним гер бом, а все ре дині
— пор т ре та ми шот ландських ко ролів і своїх шля хет них
предків, в ос нов но му ство ре них уя вою. 

Дім він пе ре тво рив на справжній му зей шот -
ландської ста ро ви ни. У своїх спо га дах пись мен ник
роз повідав, що ко ли він із сім'єю пе ре би ра в ся в Аб бот -
сфорд, ба гаж скла да в ся з 24 возів, за ван та же них го ло -
вним чи ном різни ми ста ро жит но с тя ми: ли царськи ми
об ла дун ка ми, зброєю, давніми пред ме та ми до маш -
ньо го вжит ку то що. 

В Аб бот сфорді він пра гнув по мож ли вості до три му -
ва ти ся се ред ньовічно го сти лю жит тя. В.Скотт на зи вав
свій за мок "жит лом, схо жим на сно видіння". В ньо му
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Скотт прий мав нескінчен ний потік друзів і знай о мих.
Ма буть, за всіх часів ніхто з пись мен ників не ко ри с ту -
ва в ся та кою ши ро кою по пу лярністю і за галь ною лю -
бов'ю, як Валь тер Скотт.

2 біограф. І це то му, що най примітнішою ри сою
Скот та бу ла до б ро зич ливість. Ба жан ня до по ма га ти
лю дям бу ло в ньо го настільки ж мо гутнім, як не ви черп -
ною бу ла йо го життєва енергія. Усі, хто звер та в ся до
пись мен ни ка за до по мо гою, от ри му ва ли її. Він до по -
ма гав ба га ть ом нуж ден ним літе ра то рам, ху дож ни кам,
му зи кан там: по зи чав гроші, підшу ку вав ро бо ту, по ста -
чав ре ко мен даційни ми ли с та ми до потрібних лю дей.
"Ствер д жую, що Валь тер Скотт яв ляє со бою зра зок
лю ди ни настільки пре крас ної, наскільки лю ди на мо же
бу ти пре крас ною", — го во рив про ньо го Бай рон.

Учитель. За по ра дою до ньо го звер та ли ся так са -
мо ча с то, як за гро ши ма. І він ніко му не відмов ляв.
Скотт був го с тин ним, ще д рим ха зяїном. Зав жди бу ло
люд но в йо го бу дин ку: не всти га ли поїха ти одні гості,
як з'яв ля ли ся інші. 

Ті, хто по бу вав у Аб бот сфорді, не мог ли повіри ти,
що В.Скотт і є тим Ве ли ким Інкогніто, ро ма на ми яко го
за чи тується вся Євро па. Ад же во ни бу ли пе ре ко нані,
що Скотт при свя чує їм весь свій час.

Звідки ж їм бу ло зна ти, що кож но го ран ку він
піднімається на світан ку, сідає за пись мо вий стіл, щоб
про ве с ти за ним 5—6 го дин на пру же ної літе ра тур ної
праці, що пе ро йо го стро чить без зу пин ки, а ру ка, яка
во дить цим пе ром, лед ве поспіває за бігом дум ки.

Він пи сав ро ма ни з та кою швидкістю, що чи тачі не
всти га ли пе ре ва ри ти ос тан ню йо го кни гу, як уже з'яв -
ля ла ся но ва. Всьо го за 18 років Скотт на пи сав 28 ро -
манів, кілька повістей і оповідань.

1 біограф. "Ча сом мені здається, що ру ка в ме не
пи ше са ма со бою, не за леж но від го ло ви. Раз двад цять
я по чи нав пи са ти за виз на че ним пла ном, але жод но го
ра зу не до три му вав йо го до кінця, у кра що му ви пад ку
— на півго ди ни", — так роз повідав пись мен ник про те,
як ство рю ва ли ся йо го зна ме ниті ро ма ни. Пра цю ю чи
над однією гла вою, він най частіше не мав уяв лен ня про
те, що бу де відбу ва ти ся в на ступній.

2 біограф. Валь тер Скотт жив у світі своєї ба га тої
уя ви, і це при но си ло ща с тя і йо му са мо му, і йо го чи та -
чам. Іншою постійною підмо гою для ньо го бу ла
пам'ять, і пам'ять над зви чай на. У 50 років пись мен ник
міг дослівно по вто ри ти будь=який лист, на пи са ний ним
з 15=річно го віку, як що йо му за чи та ють пер ший ря док.
Міг по пам'яті відтво ри ти цілу по ему, хо ча чув її
один=єди ний раз. В історії люд ства він, мож ли во, я вив
со бою унікаль ний при клад поєднан ня фе но ме наль ної
пам'яті з ба га тою уя вою. 

Учитель. А ще при ро да на го ро ди ла В.Скот та
життєрадісним ду хом. І це до по мог ло йо му пе ре жи ти
най тяжчі ча си.

Од но го ра зу Скотт при го щав друзів обідом у
своєму бу дин ку, аж рап том підхо пи в ся із=за сто лу і ки -
ну в ся геть з кімна ти з не са мо ви тим кри ком. Для при -
сутніх це був як грім се ред яс но го не ба. Всі зро зуміли,
що так по во ди ти ся Скот та мог ло зму си ти хіба що най -
жор стокіше ка ту ван ня. Біль ви ни кав від ко ль ок у жи -
воті, але при чи ною всьо му бу ли ус пад ко вані від ма тері
ка мені в жовчно му міхурі.

На па ди по вто рю ва ли ся че рез рівні проміжки ча су, і
лікарі на ма га ли ся ви би ти клин кли ном, підда ю чи йо го
ка ту ван ням іншо го ро ду. Йо му при кла да ли до жи во та
роз пе че ну сіль, і та наскрізь про па лю ва ла со роч ку, але
він її навіть не відчу вав. Ча сом болі бу ли та ки ми силь -
ни ми, що він не при томнів. Від ряс них кро во пу с кань у
ньо му май же не за ли ши ло ся крові. Йо го за мо ри ли
дієтою, але і це не да ло по лег шен ня.

Важ ко навіть уя ви ти, але в та ких умо вах він про -
дов жу вав пи са ти ро ма ни. "Пра цю ва ти я ки ну ли ше
тоді, ко ли пе ре се лю ся у світ інший", — го во рив пись -
мен ник. Так ство рю ва в ся ро ман "Ай вен го", який яв ляє
со бою ди во виж ний при клад пе ре мо ги ду ху над плот -
тю. В Англії кни га ма ла грандіоз ний успіх — бу ла
зустріну та там з ве ли ким за хоп лен ням і ста ла
настільною кни гою мо лоді.

1 біограф. В.Скотт мріяв ста ти ро до на чаль ни ком
шля хет но го прізви ща, і він ним став. У 1820 році йо му
бу ло да ро ва не пра во на зи ва ти ся "Сер Валь тер Скотт
Аб бот сфорд ба ро нет". І він вва жав це пра во
найбільшою на го ро дою.

Пись мен ницька сла ва при не сла йо му ве ли чезні
стат ки. Ба жа ю чи за без пе чи ти май бутнє своїх дітей,
він зва жи в ся ста ти ком паньйо ном ви дав ни чої фірми,
що ви пу с ка ла йо го кни ги. Та че рез де я кий час фірма
збан кру ту ва ла, і на пись мен ни ка був спи са ний борг
117 ти сяч фунтів. Ко ролівський банк за про по ну вав йо -
му до по мо гу, але Валь тер Скотт відмо ви в ся. Хтось із
друзів спро бу вав да ти йо му в борг су му, до стат ню,
щоб ула го ди ти спра ви з кре ди то ра ми, на що він
відповів: "Мені до по мо же моя пра ва ру ка!" І з цьо го
ча су пра цю вав до без пам'ят ства, ви пу с ка ю чи ро ман
за ро ма ном...

Че рез п'ять років, пе ре жив ши кілька інсультів,
21 ве рес ня 1832 ро ку Валь тер Скотт пішов з жит тя.

V. Підсу мок уро ку
Учитель. Ім'я В.Скот та відо ме у всьо му світі. Йо го

ро ма ни чи та ють лю ди різно го віку, але в наш час во ни
ста ли пе ре важ но над бан ням юно го чи та ча. В ча си
Скот та й на ступні де ся тиліття во ни сприй ма ли ся
по=іншо му, ни ми за чи ту ва ли ся най серйозніші лю ди:
кри ти ки, пись мен ни ки, істо ри ки, філо со фи. Ко жен но -
вий йо го ро ман пе ре кла да в ся на інші мо ви, га зе ти й
жур на ли бу ли на по внені за хоп ле ни ми відгу ка ми на йо -
го тво ри, в ньо му вба ча ли ве ли ко го генія, сла ву й
гордість сторіччя.

Що ж, на ва шу дум ку, до по мог ло В.Скот ту підня ти -
ся на вер ши ну пись мен ницької сла ви? 

VІ. До машнє зав дан ня. Оп ра цю ва ти стат тю
підруч ни ка. Про чи та ти І, ІІ розділи ро ма ну "Ай вен го". 

Урок 2
Те ма. "Ожилі" кар ти ни історії се ред ньовічної Англії

в ро мані В.Скот та "Ай вен го". (Істо рич ний і місце вий
ко ло рит у ро мані "Ай вен го" та ро ман ти ка при год.
Розділи І—ІІ)

Ме та: фор му ва ти знан ня учнів про особ ли вості
валь тер скоттівсько го істо рич но го ро ма ну, вчи ти учнів
виз на ча ти го ло вну те му тво ру: зо б ра жен ня бо роть би
ан г ло саксів з нор ма на ми в ХІІ ст., на во ди ти при кла ди
зо б ра жен ня па но ра ми жит тя се ред ньовічної Англії
(істо рич но го ко ло ри ту) в ро мані; роз ви ва ти вміння
аналізу ва ти ху дожній твір; ви хо ву ва ти патріот изм і
національ ну са мосвідомість шко лярів.

Об лад нан ня: пор т рет В.Скот та, тек с ти ро ма ну
"Ай вен го", підруч ни к.

Епіграф: Він уміє ожив ля ти події, які по кри ли ся
пи лом часів.

Су час ни ки В.Скот та

Хід уро ку

І. Ак ту алізація опор них знань
Те с ту ван ня за те мою "Життєвий та твор чий шлях

В.Скот та"
1. В.Скот та вва жа ють "бать ком":
а) фан та с тич но го ро ма ну;
б) істо рич но го ро ма ну;
в) при год ницько го ро ма ну.

28 ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА ТА КУЛЬТУРА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ № 6, 2015



2. Чим пись мен ни ка з ди тин ства найбільше при -
ваб лю вав При кор дон ний край?

а) чи с тим гірським повітрям;
б) пре крас ни ми краєви да ми;
в) ге роїчним істо рич ним ми ну лим.
3. Се ред од но клас ників В.Скотт ко ри с ту ва в ся по -

пу лярністю:
а) як не пе ре вер ше ний оповідач історій;
б) як відмінник;
в) як по ет.
4. В Един бурзько му універ си теті В.Скотт нав ча в ся

на:
а) філо логічно му фа куль теті;
б) істо рич но му фа куль теті;
в) юри дич но му фа куль теті.
5. Після закінчен ня універ си те ту Скотт пра цю вав:
а) ад во ка том;
б) ше ри фом;
в) учи те лем.
6. В.Скотт ба га то по до ро жу вав При кор дон ним

краєм з ме тою:
а) за пи су вав ста ро винні ба ла ди та пісні;
б) зби рав пред ме ти ста ро ви ни;
в) зби рав гер барій рос лин.
7. Пер ша кни га В.Скот та, яка вий шла дру ком:
а) "Пісні шот ландсько го кор до ну";
б) "Ай вен го";
в) "Діва озе ра".
8. В.Скотт впер ше став відо мим в літе ра тур них ко -

лах як:
а) та ла но ви тий по ет;
б) за снов ник істо рич но го ро ма ну;
в) ви дат ний дра ма тург.
9. Чо му В.Скотт при пи нив пи са ти по етичні тво ри?
а) не міг поєдну ва ти по езію з ад во катською

діяльністю;
б) зійшла яс кра ва зірка по ета Дж. Бай ро на;
в) втра тив інте рес до по езії.
10. Свої істо ричні ро ма ни В.Скотт підпи су вав:
а) ав тор "Ве верлі";
б) ав тор "Ай вен го";
в) ав тор "Рокбі".
11. Ко роль, виз на ю чи за слу ги пись мен ни ка, дав йо му:
а) ба га то гро шей;
б) пре крас ний маєток;
в) зван ня ба ро не та.
12. В.Скотт по бу ду вав го тич ний за мок:
а) Ро тер вуд;
б) Аб бот сфорд;
в) Нью с тед.
13. Скільки ро манів на пи сав В.Скотт?
а) 8;
б) 12;
в) 28.
14. Що спри я ло плідній літе ра турній праці пись -

мен ни ка?
а) мав помічників;
б) ба га та уя ва,
в) над зви чай на пам'ять.
15. За яких життєвих об ста вин В.Скотт ска зав:

"Мені до по мо же моя пра ва ру ка!"?
а) ко ли за пи су вав ста ро винні ба ла ди;
б) ко ли пи сав пер ший ро ман;
в) ко ли мав спла ти ти борг.
16. Який ро ман пись мен ник вва жав своїм пер шим

справді істо рич ним ро ма ном?
а) "Квентін До рвард"
б) "Роб Рой";
в) "Ай вен го".

ІІ. Мо ти вація нав чаль ної діяль ності
Учитель. Чи лю би те ви уро ки історії? Ко ли ви чи -

таєте підруч ник з історії, чи не ви ни кає у вас ба жан ня
пе ре тво ри ти сухі фак ти на яс краві кар ти ни, що лег ко
за пам'ято ву ють ся? Як са ме це мож на зро би ти? (Уя ви -
ти кон крет них лю дей, які жи ли у то му чи іншо му часі,
уя ви ти, як істо ричні події впли ва ли на їхні долі, об ста -
ви ни жит тя то що).

Са ме та ке своє ди тя че за хоп лен ня "ожив ля ти" в уяві
кар ти ни історії зро бив спра вою жит тя Валь тер Скотт і
до ся гнув у цій справі над зви чай ної май стер ності.  

Уваж не про чи тан ня ро ма ну В.Скот та "Ай вен го" до -
по мо же "ожи ви ти" ті фак ти англійської історії, які вам
до бре знай омі з кур су історії се редніх віків. 

За пишіть те му уро ку: "Ожилі" кар ти ни історії се -
ред ньовічної Англії в ро мані В.Скот та "Ай вен го".

ІІІ. Вив чен ня но во го ма теріалу
Знай ом ство з ро ма ном "Ай вен го" ми роз поч не мо

із твор чої май стерні В.Скот та, ку ди завітаємо, щоб
з'ясу ва ти, як са ме пись мен ник "ожив ляв" кар ти ни
історії.

У творчій май стерні В.Скот та
Що зро бив В.Скотт для то го, щоб "ожи ви ти" кар ти -

ни історії?
— Поєднав відтво рен ня пев них істо рич них фактів з

ху дожнім ви мис лом.
— Зро бив цен т раль ни ми ге ро я ми творів ви га да них

пер со нажів зви чай них лю дей і пред ста вив їх
справжніми твор ця ми історії.

— По ка зав вплив істо рич них подій на до лю лю дей.
— Епізо дич но зо б ра зив істо рич них діячів.
— Ство рив жи вий і не по втор ний ко ло рит ми ну ло го

— "місце вий ко ло рит".
— Зміг пе ре да ти дух істо рич ної епо хи (істо ризм).
Чо му "Ай вен го" вва жається но ва торським ро ма -

ном?
До 1819 ро ку В.Скотт пи сав ро ма ни з історії Шот -

ландії, до то го ж з її не дав ньо го ми ну ло го. Він за яв ляв
про не доцільність за глиб лю ва ти ся в історію більш ніж
на 80 років. Ро ман "Ай вен го" став важ ли вою віхою на
твор чо му шля ху В.Скот та: 

— впер ше дія тво ру відне се на в гли би ну се ред -
ньовіччя і відбу вається в ХІІ столітті;

— впер ше пись мен ник ви хо дить за межі Шот -
ландії, опи су ю чи істо рич не ми ну ле Англії;

— ро ман "Ай вен го" В.Скотт вва жав своїм пер шим
справжнім істо рич ним ро ма ном.

Са ме після цьо го ро ма ну про В.Скот та по ча ли го -
во ри ти: "Він уміє ожив ля ти події, які по кри ли ся пи лом
часів".

Які ж істо ричні події покладені в ос но ву ро ма ну?

Істо рич не тло ро ма ну "Ай вен го"
У 1066 р. на те ри торію Ве ли ко бри танії втор г ло ся

військо нор мандсько го гер цо га Вільгель ма За вой ов -
ни ка, який у битві при Гантінгсі роз гро мив ан г ло саксів і
за хо пив країну.

Нор ма ни, що за во юва ли Англію, прий шли з гер -
цог ства Нор мандія на півночі Франції. Во ни при не сли з
со бою фран цузь ку мо ву, фран цузь ку ли царську куль ту -
ру і з пре зир ством ста ви лись до саксів. За вой ов ни ки
зни щи ли більшість сак сонської знаті, за во лоділи її
зем ля ми і зам ка ми.

І хоч з ча су цьо го за во юван ня минуло май же півто -
ра с та років, в тій Англії, яку зма ль о вує Валь тер Скотт
(ос тан ня чверть ХІІ ст.), нор ма ни по чу ва ють се бе чу -
жин ця ми і по во дять ся як за гарбни ки. Вціліла сак -
сонська знать спільно з на ро дом ут во рю ють опо зицію
нор мансько му ри цар ству й нор ма ну ко ро лю.

По чи на ю чи з кінця ХІ століття, фран цузькі, німецькі
та англійські ри царі, очо лю вані фе о да ла ми, роз по ча ли
Хре с тові по хо ди на Схід. Ме тою цих по ходів бу ло "виз во -
лен ня гро бу Го с под ньо го з рук невірних" — му суль ман. 
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Фе о да ли сподіва ли ся по жи ви ти ся в ба га ть ох
містах Схо ду, роз ба гатіти на гра бежі і ство ри ти там
нові зе мельні во лодіння. Про те знач на ча с ти на ри цар -
ства щи ро віри ла в не обхідність звільнен ня хри с ти -
янських свя тинь, і са ме це бу ло для них го ло вною ме -
тою у по ході.

Ба га тий східний край на той час яв ляв со бою ок -
ремі князівства (еміра ти), які бу ли під вла дою
турків=сель д жуків. Хре с то носці за хоп лю ва ли му суль -
манські міста, гра бу ва ли і вби ва ли місце вих жи телів. 

Під час дру го го по хо ду хре с то носці за во юва ли
Єру са лим і на вузькій смузі землі вздовж морсько го уз -
бе реж жя Сирії та Па ле с ти ни ство ри ли свої дер жа ви.
Го ло вною з них вва жа ло ся Єру са лимське ко ролівство.

На прикінці ХІІ ст. му суль ма ни ство ри ли силь ну
дер жа ву, до якої увійшли Єги пет, ча с ти на Ме со по тамії
та Сирії. На чолі цієї дер жа ви сто яв єги петський пра ви -
тель Юсуф Са ла хад=Дін, який повів на ступ на хри с ти ян
і відво ю вав Єру са лим. 

На ма га ю чись по вер ну ти Єру са лим, західні фе о да -
ли ор ганізу ва ли третій хре с то вий похід (1189—1192). 

Ри царі, очо лю вані ко ро лем Англії Річар дом І Ле во -
ве Сер це, штур мом взя ли порт Ак ру, і це місто відтоді
ста ло сто ли цею Єру са лимсько го ко ролівства. Під час
штур му Ак ри один із ватажків німецьких хре с то носців
Ле о польд Австрійський пер шим підняв свій пра пор на
башті за хоп ле ної фор теці. Роз лю тив шись, Річард на ка -
зав своїм воїнам зірва ти цей пра пор і втоп та ти йо го в
гря зю ку. Ле о польд Австрійський став йо го за пек лим
во ро гом.

Тричі Річард зі своїм військом підхо див до Єру са -
ли ма, та ово лодіти містом так і не зміг. Одер жав ши з
Англії по гані звістки про те, що йо го брат Джон го тує
змову про ти ко ро ля, Річард поспішив до до му. Ко ли,
пе ре одя гне ний куп цем, він че рез Австрію по вер та в ся
до Англії, по бли зу Відня йо го впізна ли, ки ну ли до в'яз -
ниці, а зго дом ви да ли німецько му імпе ра то рові. З по -
ло ну йо го ви пу с ти ли ли ше тоді, ко ли він приніс ва саль -
ну при ся гу імпе ра то рові й за пла тив ве ли кий ви куп.

Учитель. Са ме зо б ра жен ня бо роть би ан г ло саксів
з нор ма на ми в ХІІ ст. і усо биць нор манів після ІІІ Хре с -
то во го по хо ду і є те мою ро ма ну В.Скот та "Ай вен го". 

Ро бо та з тек с том ро ма ну (І—ІІ гла ви)
"Ожив ля ю чи" кар ти ни ми ну ло го, В.Скотт увів у

сце ни, опи си, мо ву пер со нажів прик ме ти істо рич но го
ми ну ло го, тоб то ство рив істо рич ний ко ло рит. Особ ли -
во він пи ша в ся тим, що, опи су ю чи "лю дей ми ну лих
століть", зміг "по ка за ти, як во ни мис ли ли і го во ри ли".
Са ме роз мо вою двох кріпаків, сви но па са Гур та та
блаз ня Вам би, пись мен ник роз по чи нає свій ро ман.

Сви но пас Гурт та бла зень Вам ба
— Що са ме дізна ють ся чи тачі про се ред ньовічну

Англію з роз мо ви Гур та і Вам би? (З роз мо ви ге роїв чи -
тачі дізна ють ся про го с т ре про ти с то ян ня нор манів і
саксів. Гур та і Вам бу обу рює по ведінка "кля тих нор -
манів", які відби ра ють все у сак сонців. Їх тур бує те, що
кращі сак сонські ри царі ідуть "під ко ман ду ван ня
заморських воєвод, і біли ми кістонь ка ми засіва ють да -
лекі краї", тоб то ви ру ши ли у Хре с то вий похід в Єру са -
лим."А тут май же ніко го не ли шається, хто схотів би чи то
мав би до сить си ли, щоб за хи ща ти сер деш но го сак са").

— Якою мо вою роз мов ля ють ге рої? (Рідною 
ан г ло�сак сонською).

— Про що свідчать мідяні кільця на ши ях Гур та і
Вам би? (Гурт і Вам ба кріпа ки). Що вирізьбле но на на -
ший ни ках? ("Гурт, Бе о вульфів син, пи то мий раб
Седріка Ро тер вудсько го". "Вам ба, Вітлесів син, раб
Седріка Ро тер вудсько го").

— Як ста вить ся до сво го раб ства Гурт? (Гурт був
сум ний та по хму рий; в очах йо го світи ла ся гірка
свідомість сво го при ни жен ня).

Був вечір, на хо ди ла гро за. Гурт і Вам ба зігна ли
сви ней і відпра ви ли ся до до му у Ро тер вуд. У до розі їх
на здо гна ли двоє знат них верш ників (пріор Ей мер та
Бріан де Бу агільбер) у су п ро воді по че ту. 

Бріан де Бу агільбер
Зав дан ня. В описі Бріана де Бу агільбе ра знайдіть

оз на ки то го, що він є ли ца рем, який не що дав но по вер -
ну в ся в Англію після Хре с то во го по хо ду до Па ле с ти ни.
(Ат ле тич на по стать, за горіле об лич чя, в очах "мож на
бу ло про чи та ти ціле оповідан ня про пе ре житі не без пе -
ки та ша лені при го ди", шрам на об личчі).

Пріор Ей мер так оха рак те ри зу вав сво го су пут ни ка
Бріана де Бу агільбе ра: "Цей па но тець все жит тя своє
би в ся з са ра ци на ми за гроб го с по день; він на ле жить
до ор де ну хре с то носців=цер ков ників, що про них ти,
пев но, чув; він напівчер нець, напівво я ка". 

А що ви чу ли на уро ках історії про Ор ден хре с то -
носців=цер ков ників?

Із підруч ни ка історії. На Сході у дер жа вах хре с то -
носців ка то лицькій церкві на ле жа ли ве ли чезні во -
лодіння. Тут бу ло ство ре но до півто ра де сят ка архієпи -
с копств та єпи с копств, за сно ва но ба га то мо на с тирів.
Для за хи с ту і роз ши рен ня во лодінь хре с то носців не за -
ба ром після пер шо го по хо ду у Па ле с тині бу ло ство ре -
но ду хов но�ри царські ор де ни, се ред яких і ор ден
тамплієрів (хра мов ників). Ті, хто вхо див до ор де ну, бу -
ли од но час но і чен ця ми, і ри ца ря ми.

Ор ден тамплієрів за сну ва ла гру па фран цузь ких
ри царів. Він так на зи ва в ся то му, що йо го го ло вна ре -
зи денція зна хо ди ла ся на місці зруй но ва но го ста ро -
дав ньо го іудейсько го хра му ("тампль" по�фран цузь ки
— храм). Ор де ни бу ли найзгур то ванішою си лою хре с -
то носців на Сході. Та їхні чва ри з інши ми фе о да ла ми і
між со бою ос лаб ля ли дер жа ви хре с то носців.

По до рожні по про ха ли се лян вка за ти шлях до Ро -
тер ву да — оселі Седріка Сак са, щоб за но чу ва ти там. 

— Якою мо вою во ни звер ну ли ся до се лян? Чо му ця
мо ва "зву ча ла не приємно для ву ха сак сонських се лян,
хоч во ни, без пе реч но, й зро зуміли все, що їм бу ло ска -
за но"? (Ан г ло�фран цузь кою говіркою. Це бу ла мо ва
нор манів�за вой ов ників, якою во ни спілку ва ли ся з при -
гноб ле ни ми сак са ми). 

— Як ви га даєте, чо му Гурт і Вам ба спряму ва ли
подо рожніх у про ти леж ний від Ро тер ву да бік? По ясніть
сло ва Вам би: "До брий би з ме не був мис ли вець, ко ли
б я по ка зав со баці, де ліг олень, ко ли я не хо чу, щоб він
то го оле ня спіймав". (Ви ра жа ють не на висть до по не -
во лю вачів, піклу ють ся про сво го го с по да ря, бо ять ся
ви ник нен ня су тич ки між Седріком Сак сом та нор ма ном
"во я кою�чен цем").

— Що ви дізна ли ся про Седріка із роз мо ви пріора
Ей ме ра та хре с то нос ця? (Седрік "упер то за хи щає
привілеї сво го ро ду й не со ро мить ся, а на впа ки, так
пи шається своїм відо мим сак сонським по хо джен ням,
що всі звуть йо го Седріком Сак сом". Седрік опікується
своєю да ле кою ро дич кою Ро ве ною, яка є шля хетнішої
крові, як він. До пре крас ної Ро ве ни він ста вить ся як до
рідної донь ки. "Ка жуть, він ви гнав з до му сво го єди но -
го си на за те, що той на ва жи в ся гля ну ти на Ро ве ну за -
ко ха ни ми очи ма").

— З якою ме тою хре с то но сець і пріор зби ра ли ся
відвіда ти осе лю Седріка Сак са? (Во ни їха ли на ли -
царський турнір у Аш бу. У до розі їх за ста ла ніч. 
У Седріка во ни зби ра ли ся зу пи ни ти ся на ночівлю. 
При чи ною цьо го бу ла Ро ве на. Бу агільбер по би в ся об
за клад з пріором, що Ро ве на не вра зить йо го своєю
кра сою, хо ча Ей мер ствер д жу вав, що та кої кра си хре -
с то но сець ніко ли не ба чив. За кла дом пріора Ей ме ра
був зо ло тий лан цюг, за клад хре с то нос ця — де сять ба -
рил хіось ко го ви на).   

— Хто все ж по ка зав по до рожнім пра виль ну до ро -
гу до оселі Седріка? (Про ча нин (се ля нин), який ішов у
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Ро тер вуд). Що роз повів про се бе про ча нин? ("Я про ча -
нин, оце щой но по вер ну в ся із Свя тої Землі…", тоб то із
Хре с то во го по хо ду. "Я на ро ди в ся у ту тешніх місцях").

Зав дан ня. Зо б разіть схе ма тич но фор те цю Ро тер -
вуд. Назвіть об'єкти, які ви розмісти ли на схемі. 

(Рів, подвійний тин, палісад із за го с т ре них кілків,
підйом ний міст).

Чо му осе ля Седріка Сак са бу ла фор те цею?
(Не обхідність за хи ща ти ся від на па ду нор манів).

ІV. Підсу мок уро ку
— Як ви га даєте, чо му О.Пушкін на зи вав В.Скот та

"шот ландським ча родієм"? (Мож ли во, то му, що він
умів "ожив ля ти" кар ти ни історії).

Як відо мо, В.Скотт, ство рю ю чи істо ричні ро ма ни,
поєдну вав відтво рен ня пев них істо рич них фактів з ху -
дожнім ви мис лом. 

— Назвіть істо ричні фак ти, про які йдеть ся на по -
чат ку ро ма ну. 

(Кар ти ни се ред ньовічної Англії (ХІІ ст.): хи жацьке
став лен ня до саксів нор манів=за вой ов ників; відсто ю -
ван ня своєї національ ної гідності сак са ми; кріпац тво як
наслідок нор мансько го за во юван ня; по вер нен ня на
бать кыв щи ну ли царів після ІІІ Хре с то во го по хо ду). 

— Як ви га дані ге рої В.Скот та до по мог ли вам кра -
ще уя ви ти жит тя англійців ХІІ століття? 

— Як ви ник ла су час на англійська мо ва? 
(На ос нові ан г ло�фран цузь кої говірки)
V. До машнє зав дан ня. Про чи та ти розділи ІІІ—VІ.

Урок 3

Те ма. Проб ле ма національ ної са мосвідо мості і бо -
роть би за національ ну не за лежність і її впли ву на долі
кон крет них лю дей. Об раз Седріка Сак са. (Розділи ІІІ—VІ)

Ме та: спри я ти ро зумінню уч ня ми го ло вної проб -
ле ми тво ру — проб ле ми національ ної са мосвідо мості і
бо роть би за національ ну не за лежність; роз ви ва ти
вміння аналізу ва ти ху дожній твір, скла да ти план ха рак -
те ри с ти ки ге роя, вис лов лю ва ти власні су джен ня про
вплив істо рич них подій на до лю лю ди ни; ви хо ву ва ти
патріот изм і національ ну са мосвідомість шко лярів.

Епіграф: Він так упер то за хи щає привілеї сво го
ро ду й не со ро мить ся, а на впа ки, так пи шається своїм
відо мим сак сонським по хо джен ням, що всі звуть йо го
Седріком Сак сом.

В.Скотт

Хід уро ку

І. Ак ту алізація опор них знань
1. Як ви га даєте, що зна чить бу ти патріот ом своєї

вітчиз ни? (Лю би ти і бу ти відда ним батьківщині і своєму
на ро ду).

2. Чи вва жаєте ви се бе патріот ами Ук раїни? У чо му
са ме про яв ляється ваш патріот изм?

3. А чи мож на на зва ти патріот ами своєї вітчиз ни
кріпаків Гур та та Вам бу із ро ма на В.Скот та "Ай вен го"?
Ар гу мен туй те свою відповідь. (Гурт і Вам ба не на ви дять
по не во лю вачів своєї батьківщи ни, як мо жуть, шко дять
їм; роз мов ля ють рідною сак сонською мо вою. Во ни
підтри му ють сво го го с по да ря Седріка Сак са і до по ма га -
ють йо му відсто ю ва ти національ ну не за лежність то що).

ІІ. Мо ти вація нав чаль ної діяль ності
Про по ную завіта ти до оселі Седріка Сак са, щоб

кра ще зро зуміти, що зна чить бу ти патріот ом своєї
батьківщи ни і чи лег ка це спра ва — відсто ю ва ти
національ ну не за лежність?

ІІІ. Ого ло шен ня те ми уро ку

За пишіть те му уро ку: Проб ле ма національ ної са -
мосвідо мості і бо роть би за національ ну не за лежність
та її впли ву на долі кон крет них лю дей. Об раз Седріка
Сак са.

ІV. Вив чен ня но во го ма теріалу
Седрік Сакс та йо го осе ля 
Знай ом ство з ге роєм про по ную роз по ча ти з опи су

йо го по меш кан ня. "… ча с ти ни оселі ма ли на собі відби -
ток тої гру бої про сто ти сак сонської до би, про сто ти, що
в ній так ко ха в ся й пи ша в ся з неї Седрік".

Зав дан ня. Знайдіть у описі за лу бу дин ку Седріка
оз на ки "гру бої про сто ти". Про що свідчить та ке об ла ш -
ту ван ня по меш кан ня? (Седрік зберігає тра диції "сак -
сонської до би", він патріот своєї дер жа ви).

За пи тан ня.
1. Що у описі зовнішності Седріка свідчить про

те, що він не при ми ри мий сакс? ("Із Седріко во го об -
лич чя вид но бу ло, що він пря мої, але за паль ної й не -
тер пе ли вої вдачі… В очах вид но бу ло гордість і рев -
нивість — ад же йо го жит тя ми ну ло в обо роні прав,
постійно за гро жу ва них, і са ме Седріко ве ста но ви ще
постійно три ма ло в на прузі йо го би с т ру, за взя ту й
рішу чу на ту ру").

2. Чо му Седрік Сакс не вий шов на зустріч го с тям?
("… ко лись склав обітни цю ніко ли не сту па ти більше
трьох кроків від помістка, зустріча ю чи тих, хто не має в
жи лах крові сак сонських ко ролів").

3. Якою мо вою роз мов ляє з го с тя ми Седрік?
(Рідною ан г ло�сак сонською. Про сить, щоб і з ним роз -
мов ля ли цією ж мо вою).

4. Чо му Седрік не над то хо че ба чи ти в цей день за
сто лом Ро ве ну? (Боїться, що хре с то но сець Буагільбер
об ра зить її, ад же він відо мий як лю ди на "із жор сто -
ким сер цем, що не боїться нічо го на світі, навіть су ду
Бо жо го").

Про те слу жан ка впев не на, що леді Ро ве на обов'яз -
ко во за хо че вий ти до сто лу, щоб по чу ти но ви ни з Па ле -
с ти ни.

"Седрік обпік над то швид ку служ ни цю гнівним по -
гля дом…

Па ле с ти на! — зно ву про мо вив Седрік Сакс. — 
Па ле с ти на!.. Я б теж міг… я б теж міг роз пи ту ва ти… Та
ні — той син, що не по слу ха в ся ме не, більш мені не
син, і я не кло по чу ся йо го до лею…" 

Зав дан ня. По ясніть зв'язок: Па ле с ти на, Ро ве на,
Седрік Сакс, син. (Седрік Сакс ви гнав з до му си на
Вілфре да Ай вен го за те, що той по при волю бать ка ви -
ру шив ра зом з ко ро лем Річар дом Ле во ве Сер це, нор -
ма ном за по хо джен ням, у Хре с то вий похід до Па ле с ти -
ни, а та кож за те, що той по ко хав Ро ве ну, ви хо ван ку
Седріка.. Ро ве на лю бить Вілфре да Ай вен го, хо че
дізна ти ся, як скла ла ся йо го до ля у Хре с то во му по ході).

За пи тан ня. Як ви га даєте, Седріку лег ко бу ло
відмо ви ти ся від рідно го си на? Чи страж дає він від цьо -
го? Що зму си ло йо го піти на та ку жер т ву? (Седрік мріє
ба чи ти ко ро лем Англії Ате ль ста на — на щад ка ос танніх
сак сонських дер жавців цієї країни. Він вва жає, що од -
ру жен ня Ате ль ста на з Ро ве ною, сак сон кою шля хет ної
крові, до по мо же Ате ль ста ну ста ти ко ро лем Англії. 
То му він не мо же до пу с ти ти роз вит ку по чуттів си на
Вілфре да Ай вен го до Ро ве ни).

Скла дан ня пла ну ха рак те ри с ти ки Седріка Сак са  
1. Втілен ня в об разі Седріка Сак са ідеї національ -

ної са мосвідо мості. 
2. Седрік Сакс — патріот своєї батьківщи ни: а) не -

при ми ри ме став лен ня до нор манів=за вой ов ників;
б) збе ре жен ня сак сонських тра дицій і зви чаїв; в) по ва -
га до рідної мо ви; 

3. Доміну ван ня національ них інте ресів над осо би с -
ти ми.
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Син Седріка Сак са Вілфред Ай вен го
За пи тан ня.
— Про який ли царський под виг Вілфре да Ай вен го в

Па ле с тині дізна ють ся Седрік і леді Ро ве на від про ча ни на
та Бріана де Бу агільбе ра? (Ай вен го був се ред ше с ти ли -
царів, які на чолі з ко ро лем Річар дом на турнірі вик ли ка -
ли до бою су п ро тив ників. Про ча нин роз повів: "Я сам ба -
чив, як то го дня кож ний з тих ли царів тричі ви хо див 
на герць і ки дав до до лу трьох су п ро тив ників. До дам до
цьо го, що сім з тих, хто на па дав, бу ли хре с то носці�цер -
ков ни ки… Бріан де Бу агільбер до по внив роз повідь:
"Я сам на зву ли ца ря, що йо го спис че рез про стий ви па -
док та не обачність мо го ко ня ски нув ме не до до лу: то був
ли цар Ай вен го. З усіх ше с ти ли царів він, відповідно до
своїх років, здо був найбільшої сла ви на турнірі).

— Хре с то но сець впев не ний, що пе ре мо га Ай вен го
бу ла ви пад ко вою. То му він хотів би зно ву зустріти ся з
ли ца рем у бою. Що відповів на це про ча нин? ("… як що
Ай вен го по вер неть ся з Па ле с ти ни, ру ча ю ся вам, він
прий ме ваш вик лик". Як за по ру ку цьо му він за про по ну -
вав реліквію — ков че жець із ча с тин кою свя то го хре с та
з мо на с ти ря Го ри Кар мельської). 

— Хто ще став на за хист честі Ай вен го? (Леді Ро ве -
на та Седрік Сакс). За чи тай те.

— Чо му Ро ве на по ба жа ла поспілку ва ти ся з про ча -
ни ном на одинці? (Хотіла дізна ти ся про до лю Ай вен го).

— Що роз повів про ча нин про Вілфре да Ай вен го?
("… він уря ту ва в ся від пе ресліду вань своїх во рогів у
Па ле с тині й по вер тається до Англії…" "Він за сма ли в ся
і змарнів з то го ча су, як приїхав з Кіпру в по четі Ле во -
во го Сер ця, і якийсь сум гли бо ко вріза вся в об лич чя
йо му").

"— Дай бо же, — ска за ла Ро ве на, — щоб він діста в -
ся до нас жи вий та здо ро вий і міг узя ти ся за зброю в
май бутнім турнірі… Як що Ате ль стан Конінгзбурзький
діста не на го ро ду, то Ай вен го, по вер нув ши ся до Англії,
по чує не приємні но ви ни".

Які са ме "не приємні но ви ни" по чує Ай вен го, як що
"Ате ль стан Конінгзбурзький діста не на го ро ду 
"на турнірі? (Ро ве на зму ше на бу де вий ти заміж за Ате -
ль ста на Конінгзбурзько го).

Уза гальніть, що дізна ла ся про Ай вен го леді Ро ве на
в той вечір? (У Хре с то во му по ході Ай вен го ус ла вив
своє ім'я ли царськи ми под ви га ми, він по вер тається із
Па ле с ти ни до Англії).

Зав дан ня для уваж них чи тачів
— До ведіть, що Ай вен го вже по вер ну в ся в Англію.

(Про ча нин, який прий шов у бу ди нок Седріка Сак са
пізньо го ве чо ра, — Ай вен го).

— Знайдіть у тексті до ка зи то го, що про ча нин і є
Ай вен го. (Про ча нин ро дом з цих країв, до бре знає
місцевість. Йо го заціка ви ла і схви лю ва ла роз мо ва за
сто лом, особ ли во ви х ва лян ня Бу агільбе ра, що він не -
одмінно пе ре мо же Ай вен го на ли царсько му турнірі.
Див на по ведінка Гур та свідчи ла про те, що в про ча нині
він упізнав го с по да ря — Вілфре да Ай вен го. Про ча нин
роз мов ляє чи с тою фран цузь кою мо вою то що).

— А чо му єврей Ісак вирішив, що про ча ни ну
потрібні кінь та зброя? (Ісак був упев не ний, що про ча -
нин на справді є ли ца рем. Про це свідчи ли йо го бла го -
родні вчин ки по відно шен ню до єврея. А ще він по ба -
чив, що під се лянським одя гом схо ва ний ли царський
лан цюг та зо лоті ос т ро ги).

— З якою ме тою Ай вен го ви ру шив до Шеффілда?
(Взя ти участь у ли царсько му турнірі. Вий ти на двобій із
храмовни ком Бу агільбе ром, щоб відсто я ти свою честь
та за во юва ти ко хан ня Ро ве ни).

Чи ус ла вить Ай вен го своє ім'я на ли царсько му
турнірі в Шеффілді? Про це на ша роз мо ва на на ступ но -
му уроці.

V. Підсу мок уро ку

— Як істо рич на епо ха впли ну ла на долі сак сонців:
Седріка Сак са, Ай вен го і Ро ве ни? 

— Яким вам уяв ляється жит тя цих ге роїв, як би во -
ни жи ли у вільній не за лежній країні?

До машнє зав дан ня. Пись мо во да ти ха рак те ри с ти -
ку Седріку Сак су за пла ном. Про чи та ти розділи VІІ—ХІV.

Урок 4
Те ма. Шля хет ний ли цар Вілфред Ай вен го.

(Розділи VІІ—ХІV)
Ме та: вчи ти учнів аналізу ва ти ху дожній об раз, да -

ва ти оцінку вчин кам ге роїв, порівню ва ти об ра зи за
кри теріями; вдо с ко на лю ва ти вміння скла да ти план
харак те ри с ти ки ге роя та до тек с ту тво ру, роз ви ва ти
на вич ки кри тич но го мис лен ня; ви хо ву ва ти шля хетні
по чут тя учнів

Епіграф: Ли цар ство! … во но є дже ре лом най -
чистіших і най шля хетніших при хиль но с тей…

Валь тер Скотт
Хід уро ку

І. Ак ту алізація опор них знань
Чи по го джуєтесь ви з дум кою, що речі мо жуть ба -

га то роз повісти про своїх влас ників? Роз г лянь те що -
ден ник сво го сусіда за пар тою. Чи мо же він "роз -
повісти", з якою ме тою йо го влас ник хо дить до шко ли:
чи то здо бу ва ти знан ня і на по лег ли во пра цю ва ти, чи то
бай ди ку ва ти і "про ти ра ти штанці"?

А що роз повідає нам про сво го влас ни ка Седріка
Сак са "ко рот кий, пря мий, на два бо ки го с т рий шип ча -
с тий меч", яко го Седрік зав жди но сив за по ясом?
(Седрік зав жди го то вий відсто ю ва ти свої іде а ли зі
зброєю в ру ках). За чи тай те ха рак те ри с ти ку об ра зу
Седріка Сак са. (Пе ревірка до маш ньо го зав дан ня). 
Як ви га даєте, чи мож на вва жа ти Седріка Сак са шля -
хет ною лю ди ною? Ар гу мен туй те відповідь.

ІІ. Мо ти вація нав чаль ної діяль ності   
А чи мо жуть такі речі, як зо ло тий лан цюг і ков че -

жець зі шма точ ка ми свя то го хре с та, роз повісти, з якою
ме тою два ли ца ря ви ру ши ли у не без печ ний і тяж кий
Хре с то вий похід? Ви пам'ятаєте, що са ме ці речі бу ли
най до рож чи ми для своїх влас ників і ста ли за по ру кою
май бут ньо го ли царсько го поєдин ку Ай вен го та Бріана
де Бу агільбе ра. (Зо ло тий лан цюг свідчить про те, що
йо го влас ник, храмовник Бу агільбер, у Хре с то во му по -
ході мав за ме ту роз ба гатіти на гра бежі, для ньо го ли -
цар ство пов'яза не з мож ливістю осо би с то го зба га чен -
ня. Ай вен го по вер ну в ся з Хре с то во го по хо ду з
шма точ ком свя то го хре с та, а зна чить, йо го го ло вною
ме тою у по ході бу ло звільнен ня хри с ти янських свя -
тинь. По зиція Ай вен го: ли цар ство має слу жи ти бла го -
род ним іде ям).  

А як ви га даєте, за ра ди чо го вар то ри зи ку ва ти жит -
тям, ви хо ди ти на ли царський поєди нок? (За ра ди шля -
хет них цілей). Що, на ва шу дум ку, є шля хетністю? 
(Ви со ка мо ральність: вчин ки спря мо вані на відсто ю -
ван ня до бра і прав ди. Са мовідданість: го товність по -
жер тву ва ти влас ним жит тям за ра ди інших лю дей,
Батьківщи ни, ви со ких іде алів, спра вед ли вості, ко хан -
ня, друж би то що. Чесність і відкритість).

ІІІ. Ого ло шен ня те ми уро ку 
Сьо годні, роз г ля да ю чи гла ви ро ма ну В.Скот та 

"Ай вен го", при свя чені ли царсько му турніру в Ашбі, ми
сфо ку суємо свою ува гу на такій важ ливій не ли ше для
ли ца ря, але й для всіх лю дей якості, як шля хетність.

За пишіть те му уро ку: Шля хет ний ли цар Вілфред
Ай вен го

ІV. Вив чен ня но во го ма теріалу  
Ли царський турнір в Ашбі зібрав ве ли ку кількість

лю дей: ан г ло саксів і нор манів, ба га тих фе о далів і про -
стих йо менів, ли царів і їх джур. Се ред гля дачів був і ор -
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ганіза тор турніру брат ко ро ля Річар да принц Джон зі
своїм по че том.

За пи тан ня.
— З якою ме тою Джон вла ш то ву вав турнір?

(Зберігав тра диції нор манів. На ма га в ся здо бу ти по пу -
лярність се ред лю дей, по ка за ти свою си лу і зна -
чимість. Зібрав знат них нор манів, які всту пи ли ра зом з
ним у змо ву про ти ко ро ля Річар да Ле во ве Сер це).

— З якою ме тою на турнір при був Седрік, який, як
відо мо, не схвалю вав тра дицій нор манських ли -
царських турнірів? (Хотів бу ти свідком ли царських пе -
ре мог саксів, особ ли во очіку вав на ли царську зви тя гу
Ате ль ста на). 

— Яку ме ту пе редбача ли ли царі=нор ма ни на чолі з
Бріаном де Бу агільбе ром? (Хотіли до ве с ти у бою свою
пе ре ва гу над ли ца ря ми�сак са ми, здо бу ти пе ре мо гу і
ли царські тро феї). 

— А з якою ме тою всту пив у бій Ли цар, Поз бав ле -
ний Спад щи ни, тоб то Ай вен го? Чи ду мав він про ли -
царські тро феї? Що для ньо го бу ло най го ловнішим?
(По ка за ти ли царську до блесть сак сон ця. Відсто я ти
свою ли царську честь у дво бої з Бу агільбе ром. За во -
юва ти ко хан ня Ро ве ни).

Чи збу ли ся очіку ван ня ге роїв?
Зав дан ня. Щоб відтво ри ти події, які відбу ли ся під

час ли царсько го турніру, про по ную ство ри ти Що ден -
ник ли царсько го турніру в Ашбі.

Що ден ник ли царсько го турніру
Учні пер шо го варіан ту скла да ють спи сок подій, які

відбу ли ся в пер ший день турніру, дру го го варіан ту —
спи сок подій, які відбу ли ся 2=го дня турніру. 

Пер ший день
1. Зма ган ня ли царів=нор манів і ли царів=саксів. 

Пе ре мо га нор манів.
2. Бій хре с то нос ця Бу агільбе ра з Ли ца рем, Поз -

бав ле ним Спад щи ни. Пе ре мо га Ли ца ря, Поз бав ле но -
го Спад щи ни.

3. Пе ре можні су тич ки Ли ца ря, Поз бав ле но го Спад -
щи ни, з за водіями турніру: Фрон=де=Бе фом, Філіппом
Маль ву а зе ном, Гран менілем, Раль фом де Віпон том..

4. Принц Джон ого ло шує пе ре мож цем пер шо го
дня турніру Ли ца ря, Поз бав ле но го Спад щи ни, на го ро -
джує йо го ко нем.

5. Пе ре мо жець оби рає Ро ве ну Ко ро ле вою кра си й
ко хан ня.

6. Джу ри пе ре мо же них бійців при но сять Ли ца рю,
Поз бав ле но му Спад щи ни, тро феї.

7. Ли цар, Поз бав ле ний Спад щи ни, че рез Гур та
роз ра хо вується з Іса ком.

8. Нічні при го ди Гур та.  

Дру гий день
1. Бій двох за гонів, очо лю ва них Ли ца рем, Поз бав -

ле ним Спад щи ни, та Бу агільбе ром.
2. На до по мо гу Ай вен го при хо дить Чор ний Ли цар.
3. Принц Джон ого ло шує ге роєм дня Ли ца ря, Поз -

бав ле но го Спад щи ни.
4. Ро ве на на го ро джує пе ре мож ця ко ш тов ним

вінцем.
5. Всі впізна ють в пе ре мож цеві Ай вен го.
6. Зма ган ня луч ників. Пе ре мо га Локслі.
7. Бен кет, вла ш то ва ний прин цем Джо ном.
8. Змо ва прибічників прин ца Джо на про ти ко ро ля

Річар да Ле во ве Сер це.

Пред став лен ня ре зуль татів ро бо ти.
Об го во рен ня клю чо вих мо ментів ли царсько го

турніру
Пер ший день турніру
1. Роз кажіть, як відзна чи в ся у пер ший день зма ган -

ня Ли цар, Поз бав ле ний Спад щи ни. Чи по го джуєтесь

ви з дум кою, що здо бу ти пе ре мо гу в пер ший день
турніру йо му до по мог ли відва га, вправність і шля -
хетність? У чо му са ме во ни ви я ви ли ся? (Шля хетність.
Ко ли у бою де Гран мехіль схи бив, Ли цар, Поз бав ле ний
Спад щи ни, не ско ри с та в ся з цієї на го ди. Він підніс
спи са до го ри й об ми нув сво го су п ро тив ни ка).

2. Хто із ге роїв у пер ший день турніру найбільше
вра зив вас своєю шля хетністю? Роз кажіть про якийсь
шля хет ний вчи нок. (Ли цар, Поз бав ле ний Спад щи ни,
шля хет но по ста ви в ся до пе ре мо же них, при зна чив ши
над зви чай но де ше ву плат ню на ви куп. Седрік Сакс
відчай душ но став на за хист честі сак сон ця Ате ль ста на.
Ро ве на відмо ви ла ся го во ри ти з прин цом Джо ном нор -
манською мо вою, а Седрік го во рив з ним мо вою своїх
предків. Ре бе ка по вер ну ла гроші Ли ца реві, Поз бав ле -
но му Спад щи ни. Шля хет ний вчи нок розбійників то що).

3. Чи бу ли вчин ки прин ца Джо на шля хет ни ми? 
(Ні. Принц Джон об ра зив гідність сак сонців. Він на ка -
зав Ате ль ста нові по су ну тись і да ти місце Іса кові та Ре -
беці. Сидіти по руч з євре я ми�іновірця ми на ті ча си й
зви чаї бу ло безмірно об раз ли вим. Принц віддав обур -
ли вий на каз де Брасі шпи гну ти спи сом Ате ль ста на).

4. З яким на строєм, на ва шу дум ку, роз хо ди ли ся
після зма ган ня пер шо го дня ге рої: Седрік, Ро ве на, Ре -
бе ка, Ісак та принц Джон? Чим мож на по яс ни ти їх
настрій? (Седрік був над зви чай но за до во ле ний, то му
що пе ре мож цем став сак со нець; Ро ве на бу ла щас ли -
вою, то му що са ме її пе ре мо жець на звав Ко ро ле вою
кра си і ко хан ня; Ре бе ка бу ла вра же на і за ча ро ва на
мужністю ли ца ря; Ісак радів, підра хо ву ю чи ціну ко ней
та об ла дунків, що при па да ли пе ре мож цеві у якості
тро фею. Принц Джон був ду же не за до во ле ний, бо пе -
ре мож цем турніру став не нор ман, а сакс).

Дру гий день турніру
1. Який мо мент бою в дру гий день турніру для

Ли ца ря, Поз бав ле но го Спад щи ни, ви я ви в ся най не -
без печнішим? (Ко ли з різних боків на ли ца ря ки ну ли -
ся Бу агільбер, Ате ль стан і Фрон�де�Беф, "щоб по ва -
ли ти Ли ца ря, Поз бав ле но го Спад щи ни, на зем лю й
так до сяг ти спільної ме ти").Чи шля хет ни ми бу ли такі
наміри ли царів?

2. Чи міг принц Джон до по мог ти ли ца рю в та ку тяж -
ку для ньо го хви ли ну? Що для цьо го він мав зро би ти?
(Ки ну ти на аре ну жезл, що бу ло зна ком при пи ни ти
бій).Чо му Джон цьо го не зро бив? (Він хотів ба чи ти пе -
ре мож цем дру го го дня турніру нор мана). Чи шля хет но
вчи нив принц Джон? 

3. Хто прий шов на до по мо гу Ли ца реві, Поз бав ле но -
му Спад щи ни, і як са ме йо му до поміг? (Воїн у чор но му
об ла дун ку, що йо го гля дачі обізва ли Чор ним не ро бою.
Він роз пра ви в ся з Фрон�де�Бе фом та Ате ль ста ном).

4. Як Джон до поміг Бріану де Бу агільбе ру уник ну ти
смер тель ної не без пе ки? (Ки нув на аре ну жезл і тим
при пи нив бит ву).

5. Се ред пра вил ли царсько го турніру бу ло та ке:
"Ли цар, що… зла мав за ко ни шля хет но го ли цар ства,
мав бу ти обеззброєний, по са дже ний з пе ре ки ну тим
щи том вер хи на тин і при все люд но висміяний". Ко го б
ви підда ли такій карі за негідні ли ца ря вчин ки? 
(Мож ливі відповіді. Ате ль ста на, який при став до за го -
ну нор манів; Бу агільбе ра, Ате ль ста на і Фрон�де�Бе фа,
які втрьох ки ну ли ся на од но го).

6. Пе ре мож цем дру го го дня зма ган ня зно ву був виз -
на ний Ли цар, Поз бав ле ний Спад щи ни. Йо го ма ла вша -
ну ва ти по чес ним вінцем Ко ро ле ва ко хан ня й вро ди. Ко ли
мар ша ли підве ли ли ца ря до Ро ве ни і зня ли з ньо го шо -
лом, "Ро ве на ти хо скрик ну ла". Чо му? (Упізна ла Вілфре да
Ай вен го). За чи тай те, яким во на по ба чи ла ко ха но го.

Скла дан ня пла ну ха рак те ри с ти ки об ра зу 
Ай вен го. 

(1. Ай вен го — син Седріка Ро тер вудсько го,
патріот своєї Батьківщи ни; 2. Склад на до ля Ай вен го:

33ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА ТА КУЛЬТУРА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ № 6, 2015



34 ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА ТА КУЛЬТУРА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ № 6, 2015

Урок 5

Те ма: Ли царі=нор ма ни і зла мані за ко ни шля хет но -
го ли цар ства. (Розділи ХV—ХХІV)

Ме та: вчи ти учнів ха рак те ри зу ва ти ху дожні об ра -
зи; по гли би ти відо мості про мо раль ли цар ства; роз ви -
ва ти на вич ки порівняль ної ха рак те ри с ти ки ге роїв тво -
ру, на вич ки кри тич но го мис лен ня; ви хо ву ва ти шля хетні
по чут тя, по зи тивні ри си ха рак те ру шко лярів

Епіграф: …ти ма ти меш спра ву з людь ми, що ніко -
ли не зна ли ані со ро му, ані жа лю.

В.Скотт

Хід уро ку

І. Ак ту алізація опор них знань
Пе ревірка до маш ньо го зав дан ня. Учні за чи ту ють

ха рак те ри с ти ки об ра зу Ай вен го.

ІІ. Мо ти вація нав чаль ної діяль ності
Учи тель. Ай вен го над зви чай но ціну вав за ко ни

шля хет но го ли цар ства. "Ли цар ство! … во но є дже ре -
лом най чистіших і най шля хетніших при хиль но с тей,
підпо ра при гноб ле них, за хист скрив дже них, твер ди ня
за хи с ту су п ро ти сва волі вла дарів! Без ньо го честь дво -
ря ни на бу ла б пу с тим зву ком. Сво бо да теж зна хо дить
своїх най к ра щих за ступ ників у спи сах і ме чах ли царів!"
Що ж є, за дум кою Ай вен го, най го ловнішим у ко дексі
честі ли царів? (За хи ща ти при гноб ле них, скрив дже них,
відсто ю ва ти честь і сво бо ду).Чи по го джуєтесь ви з
тим, що це є справді най го ловніший обов'язок ли ца ря?  

А що оз на ча ло "ли цар ство" для ли царів=нор манів:
хре с то нос ця Бріана де Бу агільбе ра, Моріса де Брасі,
Фрон=де=Бе фа? Чи вва жа ли ці ли царі своєю спра вою
за хи ща ти лю дей, відсто ю ва ти честь і сво бо ду? 

Ви знаєте, що се ред пра вил ли царсько го турніру
бу ло та ке: "Ли цар, що… зла мав за ко ни шля хет но го ли -
цар ства, мав бу ти обеззброєний, по са дже ний з пе ре -
ки ну тим щи том вер хи на тин і при все люд но
висміяний". 

Про по ную сьо годні об го во ри ти пи тан ня, як ли -
царі=нор ма ни зла ма ли за ко ни шля хет но го ли цар ства і
за що вар то пе ре ки ну ти їх щи ти?

ІІІ. Ого ло шен ня те ми уро ку
За пишіть те му уро ку: Ли царі=нор ма ни і зла мані за -

ко ни шля хет но го ли цар ства.

ІV. Вив чен ня но во го ма теріалу
Ми вже якось роз по чи на ли урок з роз мо ви Гур та і

Вам би. Да мо їм сло во і на по чат ку цьо го уро ку. 

— Що ста ло ся? — спи тав Гурт не тер п ля че.
— Зви чай на сьо годні річ, — відповів Вам ба. — Їх

схо пи ли: і на шо го па на, й леді Ро ве ну, і Ате ль ста на…

Роз кажіть, хто, чо му і за яких об ста вин схо пив

Седріка, леді Ро ве ну,  Ате ль ста на? (Моріс де Брасі,
Фрон�де�Беф, Бріан де Бу агільбер, пе ре одя гнув шись
у сак сонських розбійників, на па ли на по до рожніх у лісі.
Це бу ло ча с ти ною пла ну де Брасі, який хотів при му си -
ти Ро ве ну, спад коєми цю ве ли ких маєтків, вий ти за
ньо го заміж).

● Хто ста ли ви пад ко ви ми бран ця ми нор манських
ли царів=розбійників?

(Ісак з донь кою Ре бе кою та по ра не ний Ай вен го).
Вам ба і Гурт вис лов лю ва ли го товність до по мог ти

своїм го с по да рям.
"Вам бо, — ска зав Гурт, — ти маєш зброю, а відва ги

в те бе навіть більше, ніж ро зу му. Хо ча нас тільки двоє,
та рішучі лю ди, не сподіва но на пав ши, мо жуть зро би ти
ба га то. Йди за мною!"

● Хто прий шов на до по мо гу відваж ним слу гам
Седріка Сак са? (Локслі).

● Що йо го найбільше обу ри ло? (Ті, хто здійснив
на пад, вда ва ли з се бе лісо вих розбійників�саксів).

"Ви обид ва — вірні слу ги Седріка Сак са, обо рон ця
англійських прав. То му не за брак не англійських рук,
щоб до по мог ти йо му в цій скруті", — за явив Локслі.
І по ки він го ту вав до по мо гу Седріку та йо го су пут ни -
кам, пе ре одя гнені нор ма ни, су п ро во дя чи своїх бранців
до зам ку Фрон=де=Бе фа, цинічно діли ли між со бою
"здо бич". 

За пи тан ня.
● Ко го на зи вав своєю "при ваб ли вою здо бич чю"

Моріс де Брасі? (Ро ве ну).
● Про ко го Бу агільбер за явив, що це йо го "влас на

на го ро да"? (Про Ре бе ку).
● "Ста рий єврей є на по ло ви ну моя здо бич", —

вва жав Бу агільбер. Для ко го ще єврей був здо бич чю?
(Для Фрон�де�Бе фа).

● На світан ку бранців при ве ли на місце. Що зро -
зумів Седрік, ко ли по ба чив за мок Торкілстон? (Те, що
їхні по не во лю вачі — нор ма ни, і се ред них відо мий своєю
жор стокістю го с по дар зам ку Фрон�де�Беф. А зна чить
ста но ви ще по ло не них над зви чай но не без печ не).

"Скажіть мені, пси, чо го жа дає ваш пан? Відібра ти
мені жит тя чи май но?" — за пи тав Седрік у су п ро во джу -
ю чих.

Фрон4де4Беф
1. Які, на ва шу дум ку, бу ли пла ни у Фрон=де=Бе фа

що до по ло не них? (Йо го найбільше ціка ви ли гроші Іса ка).
2. Як ви га даєте, як би закінчи ло ся для Іса ка пе ре -

бу ван ня в зам ку Фрон=де=Бе фа, як би опівдні не про лу -
на ла сур ма виз во ли телів? (Фрон�де�Беф міг за ка ту ва -
ти йо го до смерті, ви ма га ю чи гроші).

3. Що в описі підзе мел ля свідчить про те, що
Фрон=де=Беф жор сто кий вбив ця, на ра хун ку яко го де -
сят ки вбивств? (У підземній в'яз ниці зна хо ди ли ся при -
сто су ван ня для ка ту вань, лан цю ги та кай да ни. "Се ред
кілець од но го лан цю га бу ло вид но ще напівгни ло го
кістя ка, — ма буть, по ло не но го, що не ли ше за ги нув тут,
а й зотлів". Фрон�де�Беф: "Це підзе мел ля — не місце
для жартів. По ло нені, вде ся те ро шля хетніші від те бе,

а) ви гнан ня із рідно го до му;б) участь у ІІІ Хре с то во му
по ході; в) не мож ливість ща с тя з Ро ве ною. 

3. Ай вен го — справжній ли цар: а) служ ба у ко ро -
ля Річар да І; б) відсто ю ван ня ли царської честі у бо ях
з Бу агільбе ром; в) шля хетність вчинків (по відно шен -
ню до Іса ка, ли царів=су п ро тив ників, Гур та та ін.); 
г) го товність прий ти на до по мо гу; д) вірність ко ханій
Ро вені; 

4. Ай вен го — улюб ле ний літе ра тур ний ге рой. 
V. Підсу мок уро ку

"Да рую тобі, па не ли ца рю, цей вінець як на го ро ду,
при зна че ну за зви тя гу цьо го дня. І ніко ли ще вінець ли -
цар ства не увінчу вав гіднішо го чо ла!"

— Чи по го джуєтесь ви з та кою ви со кою оцінкою
Вілфре да Ай вен го Ро ве ною? 

— За що осо би с то ви увінча ли б Ай вен го? (ме тод
мікро фо на)

VІ. До машнє зав дан ня. Скла с ти пись мо ву ха рак -
те ри с ти ку об ра зу Ай вен го за пла ном. Про чи та ти
розділи ХV—ХХІV.



вми ра ли в цих стінах, і до ля їхня ли ши ла ся довіку
невідо ма").

4. Про які кри ваві таємниці зам ку Фрон=де=Бе фа
роз повідає ста ра Урфріда? ("Фрон�де�Беф, бать ко
нинішньо го Ре джи наль да, ра зом зі своїми нор ма на ми
при сту пом узяв цей за мок. Мій бать ко й се ме ро йо го
синів сто я ли на смерть, за хи ща ю чи кож ну п'ядь сво го
ро до во го гнізда. Не бу ло жод ної кімна ти, жод ної при -
ступ ки на схо дах, які б не скро пи ла їхня кров. …я ста ла
ни цою жер т вою їхньо го пе ре мож ця").

5. Як відо бра жає сутність Фрон де Бе фа йо го щит з
на ма ль о ва ною чор ною би ча чою го ло вою і на пи сом
"На чу вай ся, ось я"?

● За що, на ва шу дум ку, вар то пе ре ки ну ти ли -
царський щит Фрон=де=Бе фа? (За чис ленні кри ваві
злодіян ня за ра ди зба га чен ня, прид бан ня но вих зе -
мель і замків, по ши рен ня своєї фе о даль ної вла ди; за
жор стокість і ницість, за вбив ство бать ка, за за губ ле не
жит тя Ульріки то що). 

Моріс де Брасі
"Бу ло ко ло півдня, ко ли де Брасі, за для ко го взя ли -

ся до цієї спра ви, з'яви в ся, щоб здійсни ти свій намір,
— про ха ти ру ки, а вкупі з нею й маєтків леді Ро ве ни".

Ми вже знаємо, що ко хан ня — свя те по чут тя для
ли ца ря. Ай вен го відсто ю вав свою лю бов до Ро ве ни у
ли царських поєдин ках.

За пи тан ня.
1. А що ро бить Моріс де Брасі, щоб за во юва ти ко -

хан ня Ро ве ни? (Ор ганізо вує підступ ний на пад, си лою
за хоп лює її ра зом із су пут ни ка ми, ув'яз нює в зам ку і
ви ма гає, щоб во на вий шла за ньо го заміж).

2. Як ви га даєте, чи ко хає він її? Яка справжня ме та
нор мансько го ли ца ря? (От ри ма ти маєтки Ро ве ни).

3. Які по гро зи де Брасі вик ли ка ли сльо зи у Ро ве ни?
(Крив дник по чи нає шан та жу ва ти її тим, що че рез
відмо ву Ро ве ни ста ти дру жи ною де Брасі за ги не Ай -
вен го. "Вря туй те йо го, ра ди бо га, вря туй те!" — звер -
тається до де Брасі охоп ле на відчаєм дівчи на. "Але ж
ли ше твоє ко хан ня мо же ку пи ти це за хис ниц тво").

Зав дан ня.
У ро мані не має опи су щи та Моріса де Брасі. 

За про по нуй те варіант щи та де Брасі, який най к ра ще
відо бра жав би сутність сво го влас ни ка (ма лю нок, 
на пис).

● Чи зла мав Моріс де Брасі за ко ни шля хет но го ли -
цар ства, вчи ня ю чи так з Ро ве ною? За що, на ва шу дум -
ку, вар то пе ре ки ну ти ли царський щит Моріса де Брасі?
(За на силь ст во, підступність, шан таж, ли цемірство,
брех ню, підлість по відно шен ню до жінки, го товність
до будь�яких не чес них, зло чин них дій за ра ди зба га -
чен ня та роз ши рен ня фе о даль них во лодінь).

Бріан де Бу агільбер
А в да лекій усамітненій вежі до жи да ла ся вирішен -

ня своєї долі Ре бе ка. На неї чи га ла страхітливіша не -
без пе ка, ніж на леді Ро ве ну.

"Свій ви куп ти маєш за пла ти ти вро дою і ко хан ням.
Іншо го мені не потрібно", — за явив Бу агільбер кра суні
єврейці.

● Чо му Бу агільбер, який був у за хваті від кра си 
Ре бе ки, не про по нує їй вий ти за ньо го заміж, так як це
зро бив Моріс де Брасі по відно шен ню до Ро ве ни?
(Ли цар�хре с то но сець не мав пра ва од ру жу ва ти ся. 
До то го ж Ре бе ка бу ла іншої віри). 

● По ясніть, чо му Ре бе ка на зи ває Бу агільбе ра
"негідни ком", "чер не цем=кри во п ри сяж ни ком"? (Бу агільбер,
по ся га ю чи на честь єврей ки, по ру шує Пра ви ла ста ту ту
ор де ну хре с то носців, які за бо ро ня ли сто сун ки з жінка -

ми, до то го ж іншої віри; по ру шує обітниці, гань бить
хрест).

● "Од не ли шень мо же вря ту ва ти те бе, Ре бе ко:
ско ри ся долі й пе рей ди в на шу віру". До ведіть, що для
Ре бе ки її віра і честь до рожчі за жит тя. (Ре бе ка, зва -
жив шись на відчай душ ний вчи нок, ви с ко чи ла на те ра -
су і зу пи ни ла ся над без од нею, го то ва ки ну ти ся вниз).

"— Зійди, — по про сив її храмівник, — зійди сю ди,
навіже на дівчи но. При ся га ю ся зем лею, мо рем і не бом,
я не зав дам тобі ніякої крив ди! Ко ли вже не за ра ди те -
бе са мої, то хо ча б за ра ди сво го бать ка зійди вниз. 
Я бу ду йо му за дру га, а тут, у цьо му зам ку, він по тре бує
ду же мо гут ньо го за хис ни ка

— Ой, ли шень ко, — зітхну ла Ре бе ка, — я це знаю.
Але ж чи мож на віри ти твоєму сло ву?"

— … Я по ру шив чи ма ло за конів, зне ва жав за повіді,
та сло ва сво го не ла мав ніко ли, — за при ся га в ся Бріан
де Бу агільбер".

● А як ви га даєте, мож на віри ти сло ву ли ца -
ря=храмівни ка Бу агільбе ра? 

Прой де зовсім не ба га то ча су. За мок Фрон=де=
Бе фа па ла ти ме у вогні. І Бу агільбер прий де за Ре бе -
кою, щоб вря ту ва ти її.

"— Я роз шу кав те бе, — ска зав він Ре беці, — ти ба -
чиш, як я до дер жую сво го сло ва поділя ти з то бою і ра -
дощі й го ре…

— Са ма од на я не піду з то бою, — відповіла Ре бе -
ка, — вря туй мо го ста ро го бать ка, вря туй цьо го по ра -
не но го ли ца ря".

● Що, на ва шу дум ку, відповів їй Бу агільбер? 
("Ли цар має сам зустріча ти свою до лю… А що до долі
яко гось там єврея, то ко го во на об хо дить?") То до три -
мав сво го сло ва бу ти "мо гутнім за хис ни ком" бать ка
Ре бе ки храмівник Бу агільбер?

● Як ви зро зуміли із зізнан ня Бу агільбе ра 
Ре беці, чо му він став ли ца рем=храмівни ком? Якою
бу ла йо го ме та? (Мав че с то лю биві мрії про вла ду і
ба гат ство. Хотів ста ти магістром мо гут ньо го ор де -
ну, ма ти "маєтки в усіх ко ролівствах Євро пи, 
во яцьку сла ву"). 

● "Я шу кав сміли вої душі, що мог ла б поділи ти зі
мною мої по ри ван ня, і знай шов її в тобі". Чо му 
Бу агільбер навіть не поціка ви в ся у Ре бе ки, чи хотіла б
во на "поділи ти з ним йо го по ри ван ня"? (Бу агільбер се -
бе лю бець, егоїст, він ду має ли ше про се бе).

● Що оз на чає той факт, що ли цар=храмівник
відмо ви в ся від сво го пер шо го щи та, на яко му бу ли зо -
б ра жені два ли царі вер хи на од но му коні? Чо му він
замінив йо го іншим щи том з на пи сом "Сте ре жи ся во -
ро на" і зо б ра жен ням во ро на, що ле тить, три ма ю чи в
па зу рах че реп? (Мож ли во, пер ший щит сим волізу вав
ідею ли царсько го ор де ну храмівників (взаємо до по мо -
га, підтрим ка). Бу агільбер зра джує цим іде а лам. 
Він оби рає інший щит, який відо бра жає справжню 
хи жацьку і розбійницьку сутність Бу агільбе ра).

● За що, на ва шу дум ку, вар то пе ре ки ну ти 
ли царський щит Бріана де Бу агільбе ра? (За жор -
стокість, не гідну ли ца ря по ведінку з жінкою, відступ -
ниц тво у вірі, по ру шен ня обітниць ли царсько го ор де ну
храмівників,по ру шен ня при сяг, не че с тивість, егоїзм,
пра гнен ня до ся гну ти ме ти будь�якою ціною то що).

V. Підсу мок уро ку
1. За повніть кар ту пер со нажів. Впишіть іме на пер -

со нажів (Бріан де Бу агільбер та Ре бе ка) у відповідних
комірках. Далі на пишіть най суттєвіші, на ваш по гляд,
ха рак те ри с ти ки цих пер со нажів у ко лах, а у пря мо кут -
ни ках на ведіть до ка зи за тек с том, що підтвер д жу ють ці
ха рак те ри с ти ки. 
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2. Поміркуй те, чо му Бріан де Бу агільбер зра див 
ко ро ля Річар да? (Для ньо го не існує нічо го свя то го. 
Бу агільбер по ру шує при ся гу на вірність ко ро лю Річар -
ду, всту па ю чи у змо ву з прин цем Джо ном. Оче вид но,
храмівник зва би в ся на обіцян ки прин ца Джо на ще д ро
віддя чи ти ли ца рям�зрад ни кам).

3. Чи до пу с каєте ви, що Ре бе ка мог ла б зра ди ти
свою віру, на род, пе ре ко нан ня?

4. Які кон кретні по ра ди ви хотіли б да ти Бріану де
Бу агільбе ру та іншим ли ца рям=нор ма нам, щоб їхнє
жит тя відповіда ло ли царським за ко нам? (Ме тод
"мікро фон")

VІ. До машнє зав дан ня. Про чи та ти розділи ХХV—
ХХХІІІ. Індивіду альні — підго ту ва ти повідом лен ня про
вплив на род них ба лад на ро ман В.Скот та "Ай вен го" 
(з пе ред мо ви до ро ма ну), підго ту ва ти інсценізацію
"Зустріч Локслі і Чор но го Ли ца ря в келії ве се ло го мо -
на ха"(розділ ХХ).

Урок 6

Те ма: Ге рої на род них ба лад Робін Гуд та Річард І
Ле во ве Сер це в ро мані В.Скот та "Ай вен го". Вплив на -
род них ба лад на об раз ну си с те му тво ру. (Розділи
ХХV—ХХХІІІ)

Ме та: до по мог ти уч ням роз кри ти зв'язок ро ма ну
"Ай вен го" з фоль к ло ром, на при кладі об ра зу Локслі
по ка за ти вплив на род них ба лад на об раз ну си с те му
творів, висвітли ти но ва тор ство Скот та у зо б ра женні
об ра зу ко ро ля Річар да І Ле во ве Сер це; роз ви ва ти
вміння учнів порівню ва ти тво ри, ге роїв, роз ви ва ти на -
вич ки кри тич но го мис лен ня, ви раз но го чи тан ня; ви хо -
ву ва ти куль ту ру чи та ча.

Епіграф: …я за при ся га в ся ніко ли не всту па ти на
служ бу ні до ко го, крім як на служ бу до ко ро ля… Річар да.

В.Скотт

Хід уро ку

І. Ак ту алізація опор них знань
На кож но му уроці ми все більше пе ре ко нуємо ся в

то му, що В.Скотт умів "ожив ля ти" кар ти ни історії з над -
зви чай ною май стерністю. Найбільше цей йо го та лант
про яв ля в ся у зо б ра женні жит тя про сто го на ро ду.

Чи знаєте ви з історії, ко го в за вой о ваній нор ма на -
ми Англії на зи ва ли "вільни ми стрільця ми" або "лісо ви -
ми розбійни ка ми"? (Се лян, які тіка ли від своїх го с по -
дарів у ліси, де зби ра ли ся в за го ни, без страш но
по лю ва ли на ди чи ну в за повідних ко ролівських лісах,
на па да ли на фе о далів, єпи с копів і чи нов ників, тоб то
чи ни ли опір нор ма нам).

Про їхні при го ди у ХІVст. на род скла дав пісні — ба -
ла ди. Улюб ле ним ге роєм англійських ба лад був Робін
Гуд.

Що ви дізна ли ся про цьо го ге роя із фоль к лор них
ба лад? (Мужній ва та жок "лісо вих розбійників", вірний
друг при гноб ле них, не при ми рен ний во рог ба гатіїв,
влуч ний стрілець то що).

"Він за най к ра щих друзів мав
Зне до ле них усіх,
А ба гачів на смерть ка рав
Йо го мис ливський ріг".
Ге роєм чис лен них на род них ба лад став і ко роль

Річард І Ле во ве Сер це. Річард зо б ра же ний в ба ла дах як
втілен ня на род ної мрії про до б ро го, спра вед ли во го ко -
ро ля, близь ко го до про сто го на ро ду. 

ІІ. Мо ти вація нав чаль ної діяль ності
Сьо годні на ше зав дан ня — про ве с ти спо с те ре жен -

ня за тим, як на сторінках істо рич но го ро ма ну "Ай вен -
го" В.Скотт "ожив ляє" ба ладні об ра зи  Робіна Гу да і
Річар да І Ле во ве Сер це. А та кож про сте жи ти, у чо му
ви яв ляється но ва тор ство В.Скот та у зо б ра женні ко ро -
ля Річар да.

ІІІ. Ого ло шен ня те ми уро ку 
За пишіть те му уро ку: Ге рої на род них ба лад Робін Гуд

та Річард І Ле во ве Сер це у ро мані В.Скот та "Ай вен го".

ІV. Вив чен ня но во го ма теріалу
● Як ви га даєте, чо му Робін Гуд з'яв ляється в ро -

мані під іме нем Локслі? (Як відо мо з ба лад, Локслі —
містеч ко, в яко му на ро ди в ся Робін Гуд. То му йо го ча с -
то в ба ла дах на зи ва ли Роб з Локслі або про сто —
Локслі).

Ім'я Локслі — це не єди на підказ ка В.Скот та що до
ле ген дар ної по статі сво го ге роя. При га дай те од ну із
найвідоміших у ба ла дах про Робіна Гу да сцен — зма -
ган ня луч ників в Ноттінгемі, де Робін Гуд упер ше ус ла -
вив своє ім'я як не пе ре вер ше ний стрілець. Зо б ра жу ю -
чи ли царський турнір в Ашбі, ав тор та кож вво дить
епізод про зма ган ня луч ників, у яко му пе ре мож цем
став Локслі.

● Роз кажіть, як са ме відбу ва ло ся це зма ган ня.
(Розділ ХІІІ)

● Чо му Локслі відмов ляється від про по зиції прин -
ца Джо на всту пи ти до ньо го на служ бу? (Найбільше
цінує во лю, ве де бо роть бу про ти крив дників
англійсько го на ро ду."…я за при ся га в ся ніко ли не всту -
па ти на служ бу ні до ко го, крім як на служ бу до ко ро ля
— бра та ва шо го Річар да").

● Чо му ко роль Річард І Ле во ве Сер це на турнірі в
Ашбі з'яв ляється інкогніто? (Ко роль ба жає за ли ша ти ся
невпізна ним, щоб кра ще оціни ти об ста нов ку, зібра ти
своїх од но думців, щоб про ти с то я ти підступ но му бра ту).

● Чи був Чор ний Ли цар при сутнім на зма ганні луч -
ників? (Ні, він за ли шив Ашбі, ви ру шив лісо ви ми до ро -
га ми. В лісі на ди бав на келію ве се ло го мо на ха, у яко го
і за ли ши в ся на ночівлю).

Стис лий пе ре каз сце ни "Чор ний Ли цар у ве се -
ло го мо на ха". (Розділ ХVІ).

Ве се лий мо нах у ро мані В.Скот та — це, зви чай но,
мо нах Тук із цик лу на род них ба лад про Робіна Гу да.
Про те са му ідею ве се лої зустрічі ко ро ля з мо на хом
В.Скотт за по зи чив з іншої ста ро вин ної ба ла ди. 

Повідом лен ня уч ня
У пе ред мові до ро ма ну "Ай вен го" В.Скотт роз повів

чи та чам про те, що ба га то сцен у ро мані він за по зи чив
із на род них ба лад. Сце ну зустрічі ко ро ля Річар да з ве -
се лим мо на хом він на пи сав на ос нові сю же ту ста ро -
дав ньої ба ла ди "Ко роль і відлюд ник". У цій ба ладі роз -
повідається про те, що якось ко роль Еду ард так
за хо пи в ся по лю ван ням у Шер вудсько му лісі, що
відірва в ся від своїх при двор них і за блу кав. Ве чоріло.
Еду ард знай шов ву зень ку сте жи ну, яка при ве ла йо го
до келії відлюд ни ка=чен ця. Відлюд ник спо чат ку не ду -
же го с тин но прий няв не про ха но го го с тя, який на зва в -

Бріан де Буагільбер Ребека

Непохитна у вірі Горда і сильнаКривоприсяжник

Не до три мується
обітниць ор де ну,
в і д с т у  п а є т ь с я
від за конів віри,
по ру шує свої
при ся ги

Піклується
тільки про
се бе, Ре -
бе ку вва -
жає своєю
власністю

Відмов ляється
пе рей ти у іншу
віру навіть за -
ра ди спасіння

"скоріше
довірить
свою ду шу
Бо гові, аніж
свою честь —
храмівни кові"

Егоїст
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ся придвор ним ко ро ля. Але потім че нець дістав при хо -
ва ну оле ни ну, пи ро ги, ба риль це ви на, і ве се лощі не
при пи ня ли ся до са мо го ран ку. Еду ард так і не відкри в ся
відлюд ни ку, хто він є на справді. Вранці він по про ща в ся
з ве се лим мо на хом, за про сив ши йо го до ко ролівсько го
па ла цу. Ба ла да дійшла без закінчен ня. То му невідо мо,
чи дізна в ся відлюд ник, з ким він за при яте лю вав у ту ніч.  

Учи тель. Об раз ко ро ля Річар да І Ле во ве Сер це
В.Скотт ство рю вав під впли вом на род них ба лад. Про те
у ро мані він по ка зав ко ро ля Річар да не ли ше близь ким
до на ро ду, яким йо го зма ль о ву ва ли в ба ла дах, але і зо -
б ра зив йо го справжнім ли ца рем, мужнім за хис ни ком
об ра же них і скрив дже них англійців. У ро мані Річард І
ви с ту пає на боці при гноб ле них, ра зом із розбійни ка -
ми, яких пе реслідує за кон, він іде на штурм зам ку
Торкілстон.

При га даємо зустріч Локслі, який зби рає бой о вий
загін для звільнен ня бранців, з Чор ним Ли ца рем у келії
ве се ло го мо на ха. 

Інсценізація "Зустріч Локслі і Чор но го Ли ца ря
у келії ве се ло го мо на ха"

Локслі. Не хо вай ся, ли ца рю, — ти той са мий, чия
відва га виз на чи ла пе ре мо гу англійців про ти чу жо -
земців дру го го дня турніру в Ашбі.

Чорний Лицар. Що ж, це обов'язок кож но го чес -
но го ли ца ря.

Локслі. Для моєї ж ме ти тре ба, щоб ти ви я ви в ся
та ким щи рим англійцем, який ти гар ний ли цар.

Чорний Лицар. На вряд чи роз шу ка ти тобі ко гось,
ко му б Англія та жит тя кож но го англійця бу ли такі до -
рогі, як мені. 

Локслі. Ду же хо чу, щоб бу ло так, бо ніко ли нашій
батьківщині не бу ли потрібні більш, як за раз, ті, хто її
лю бить. Слу хай, я роз повім тобі про ту спра ву, що в ній,
ко ли ли ше ти справді той, яким здаєшся, мо жеш узя ти
по чес ну участь. Ва та га мер зот ників, пе ре одя гне на за
лю дей, ку ди чесніших від них, за хо пи ла в по лон шля -
хет но го англійця Седріка Сак са, йо го ви хо ван ку та
друга йо го Ате ль ста на. Їх відвез ли до зам ку в цім лісі,
що зветь ся Торквільстон. Пи таю те бе, як чес но го ли ца -
ря й щи ро го англійця — чи згод ний ти до по мог ти мені
звільни ти їх?

Чорний Лицар. Це обов'язок мій за обітни цею ли -
царською! Але ж мені хотіло ся б зна ти, хто ти, що за -
кли каєш ме не до по мог ти їм?

Локслі. Я — лю ди на без імені, але я друг моїй
батьківщині та друг її дру зям. Повір мені, що сло во
моє, як за по ру ка, та ке са ме свя те, як ко ли б я мав зо -
лоті ос т ро ги.

Чорний Лицар. Цілком вірю тобі! Я не роз пи ту ва -
ти му те бе більше ані про що, а до по мо жу тобі вря ту ва -
ти по ло не них. Після цьо го, сподіва ю ся, ми по знай о -
мим ся ближ че і бу де мо за до во лені один од ним.

За пи тан ня.
1. Чо му Чор ний Ли цар по го джується взя ти участь у

об лозі зам ку Фрон=де=Бе фа? (Вва жає обов'яз ком ли -
ца ря до по мог ти тим, хто по тра пив у біду, лю бить
Англію і англійський на род).

2. Як ви га даєте, чи бу ли б вря то вані бранці зам ку
Торквілстон, як би се ред їх виз во ли телів не бу ло Чор но -
го Ли ца ря? До ведіть, що участь ко ро ля Річар да у об -
лозі зам ку Фрон=де=Бе фа зігра ла вирішаль ну роль в
успішно му за вер шенні спра ви.

3. Які осо бистісні якості ко ро ля Річар да ви я ви ли ся
у бою? (Над зви чай на си ла, мужність, мудрість пол ко -
вод ця).

4. Як до по ма гав Річар ду у бою Седрік Сакс?
5. Чо му Чор ний Ли цар, ри зи ку ю чи жит тям, ки ну в ся

у во гонь ря ту ва ти Ай вен го? Ким був для ньо го Вілфред
Ай вен го? (Ря ту вав жит тя вірно му ли ца рю і бой о во му
то ва ри шу, з яким прой шов че рез всі ви п ро бу ван ня
Хре с то во го по хо ду).

6. Опишіть місце, де зібра ла ся лісо ва воль ни ця
після пе ре мож но го бою. Чо му В.Скотт роз та шу вав
своїх ге роїв са ме під ду бом? (Свя щен ний дуб за по зи -
че ний з ба лад).

7. Роз кажіть про двобій ве се ло го мо на ха і Чор но го
Ли ца ря. Хто пе реміг? Цю сце ну В.Скотт за по зи чив із
ба ла ди про Робіна Гу да. Яким ми по ба чи ли ко ро ля у
цьо му епізоді?

8. Про ща ю чись із Седріком Сак сом, Річард ска зав,
що він "роз ба гатів, по знай о мив шись із Седріком". Про
яке ба гат ство го во рить ко роль? ("Він нав чив ме не
ціну ва ти сак сонську чес но ту", тоб то до поміг кра ще
зро зуміти по чут тя,з яки ми сак сонці відсто ю ва ли своє
пра во жи ти на рідній землі, свою не за лежність).

9. Про ща ю чись із Локслі, Чор ний Ли цар ска зав:
"Ось тобі моя ру ка на оз на ку то го, що я ша ную вас…"
За що са ме, на ва шу дум ку, ша нує Річард Ле во ве Сер -
це лю дей, які пе ре бу ва ють по за за ко ном? (За те, що ці
лю ди мужні у бою; го тові прий ти на до по мо гу тим, хто
по тра пив у біду; чесні — спра вед ли во поділи ли здо бич;
ми ло сердні — до по мог ли не щас но му Іса ку то що).

10. Що по да ру вав Локслі Чор но му Ли ца рю на про -
щан ня? Що оз на чає цей по да ру нок? (Мис ливський ріг
на знак под яки і по ва ги Локслі над зви чай но ша нує
муж ньо го Ли ца ря, який те пер мо же зав жди роз ра хо ву -
ва ти на до по мо гу Робіна Гу да та йо го друзів).

Зав дан ня. Оха рак те ри зуй те об раз ко ро ля Річар да І
Ле во ве Сер це, яким йо го зо б ра зив у ро мані "Ай вен го"
В.Скотт (за прий о мом "гро ну ван ня").

Учи тель. Це іде алізо ва ний об раз. Він да ле ко
розбігається зі своїм істо рич ним про то ти пом. Ре аль -
ний Річард Ле во ве Сер це відзна ча в ся рідкісною навіть
для йо го ча су вой ов ничістю і все своє жит тя провів у
війнах, які при ве ли ко ролівство до ро зо рен ня. 

Валь тер Скотт зо б ра зив Річар да як му д ро го пра ви -
те ля, який пер ший усвідо мив се бе не ко ро лем нор -
манів, а ко ро лем нор манів і саксів, тоб то англійсько го
на ро ду. Річард І Ле во ве Сер це в ро мані В.Скот та пра -
гне  ство ри ти єди ну англійську націю, що бу ло тоді не -
обхідно, істо рич но про гре сив но. Він за яв ляє ба ро ну
Седріку: "Ні, бла го род ний Седріку, я ко роль
англійський. За повітне моє ба жан ня в то му, щоб всі си -
ли Англії жи ли між со бою в мирі і зла годі".

І Седрік Сакс (а в йо го особі всі знатні сак сонці) і
Робін Гуд, ви раз ник інте ресів про сто го на ро ду, виз на -
ли Річар да Ле во ве Сер це як англійсько го ко ро ля.

V. Підсу мок уро ку
1. Які ек с по на ти ви за про по ну ва ли б в уяв ний істо -

рич ний му зей ро ма ну "Ай вен го", що мог ли б як най к ра -
ще роз повісти про ба ладні об ра зи Робіна Гу да та ко ро -
ля Річар да І Ле во ве Сер це? (Ве ли чез на со ки ра, якою
Чор ний Ли цар про бив бра му воріт зам ку. Ру ка ви ця, яку
зняв Чор ний Ли цар у поєдин ку з ве се лим чен -
цем.Стріла Робіна Гу да і роз ко ло та нею навпіл ло зи на.
Мис ливський ріг Робіна Гу да — на го ро да за пе ре мо гу у
зма ганні то що).

Король Річард І 
Левове Серце

Чесний
лицар

Захисник
скривджених

Мужній і
сильний воїн

Мудрий
полководець

Шанує
простий народ

Поважає національні
почуття саксів

Любить
Англію
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2. Про які мрії англійсько го на ро ду сим волічно роз -
повіда ють зня тий з шиї Гур та мідя ний на ший ник та
згорівший у по лум'ї за мок Торквілстон? (Раб ство та
жор стокі ча си, ко ли нор ма ни за хоп лю ва ли маєтки,
при ни жу ва ли і вби ва ли саксів, відійдуть у ми ну ле). 
Як ці мрії пов'язу ють ся з Річар дом І Ле во ве Сер це?
(Англійський ко роль Річард І дба ти ме про щас ли ве і
гідне жит тя сво го на ро ду).

VІ. До машнє зав дан ня. Про чи та ти розділи
ХХХІV—ХLІV. Відібра ти "речі" Ро ве ни та Ре бе ки як ек с -
по на ти для уяв но го істо рич но го му зею ро ма ну "Ай вен -
го". Індивіду аль не — "ху дож ни кам" на ма лю ва ти пор т -
ре ти Ро ве ни та Ре бе ки, вра хо ву ю чи їхні пор т ретні
ха рак те ри с ти ки.

Урок 7

Те ма: Ро ве на та Ре бе ка — дві різні долі. Ідея віро -
тер пи мості в ро мані. (Розділи ХХХІV—ХLІV)

Ме та: вчи ти учнів скла да ти порівняль ну ха рак те -
ри с ти ку об разів; до по мог ти уч ням усвідо ми ти ідею
віро тер пи мості в ро мані В.Скот та на при кладі ли х ва ря
Іса ка та Ре бе ки; роз ви ва ти на вич ки аналізу та інтер -
пре тації ху дож ньо го тек с ту, кри тич но го мис лен ня; 
ви хо ву ва ти по ша ну до ду хов ної кра си жінки, тер -
пимість до іншої віри.

Епіграф: Я не мо жу зміня ти віру своїх отців, мов те
вбран ня, що не па сує до кліма ту, де я хо чу жи ти.

Валь тер Скотт.

Хід уро ку

І. Ак ту алізація опор них знань
На ми ну ло му уроці ми зби ра ли для уяв но го істо -

рич но го му зею ро ма ну В.Скот та "Ай вен го" ек с по на ти,
при свя чені Робіну Гу ду та ко ро лю Річар ду.

Сьо годні про по ную роз по ча ти урок з оформ лен ня
за лу му зею, при свя че но го ге роїням ро ма ну — леді Ро -
вені та Ре беці. 

Ек с по на ти в уяв ний істо рич ний му зей ро ма ну
В.Скот та "Ай вен го" (пе ревірка до маш ньо го зав дан ня).

"Ху дож ни ки" пред став ля ють пор т ре ти ге роїнь, за -
чи ту ють пор т ретні ха рак те ри с ти ки. Учні оціню ють ро -
бо ту "ху дож ників".

Мож ли ва ек с по зиція
Речі Ро ве ни
Гап то ва ний зо ло том шов ко вий сер па нок, яким 

Ро ве на за ту ли ла об лич чя від пал ко го по гля ду Бріана де
Бу агільбе ра.

Срібний ке лих з ви ном, який по да ла Ро ве на про ча -
ни ну за до бру звістку про Ай вен го.

Зе ле ний ат лас ний вінець з зо ло тим обідцем, який
Ай вен го опу с тив до ніг пре крас ної Ро ве ни, про го ло -
сив ши її ко ро ле вою вро ди та ко хан ня

Речі Ре бе ки
Жо в тий шов ко вий тюр бан, що над зви чай но ли чив

Ре беці.
Га ма нець із сот нею цехінів, який да ла Ре бе ка Гур -

тові, щоб той по вер нув Ай вен го.
Ноші, на яких пе ре во зи ли по ра не но го Ай вен го.
Цілю щий баль зам та інші ліки, яки ми Ре бе ка, не пе -

ре вер ше на лікар ка, гоїла ра ни Ай вен го.
Ма кет або ма лю нок вежі зам ку Торквільстон, з якої

Ре бе ка го то ва бу ла ки ну тись вниз.
Ма кет або ма лю нок вікна зам ку Торквільстон, з

яко го Ре бе ка спо с теріга ла за боєм і роз повіда ла про
йо го хід Ай вен го.

Ви ши та ру ка вич ка, яку Ре бе ка ки ну ла до ніг
магістра як ви мо гу Бо жо го су ду.

Діаман то ве на ми с то та се реж ки, які Ре бе ка, про -
ща ю чись, да рує Ро вені.

За пи тан ня.
Як ви га даєте, чо му в ек с по зиції, при свя ченій Ре -

беці, пред став ле но більше ре чей? (Ре бе ка при сут ня в
більшій кількості сцен у ро мані: во на ря тує і лікує 
Ай вен го, зна хо дить ся по руч ньо го під час ув'яз нен ня в
зам ку Фрон�де�Бе фа, Ре бе ка стає жер т вою при -
страсті ли ца ря�храмівни ка Бу агільбе ра то що).

Хто із ге роїнь вам більше спо до ба в ся? Чо му? (Мож -
на порівня ти по ведінку Ро ве ни та Ре бе ки у мо мент по -
ра нен ня Ай вен го під час турніру в Ашбі: ря ту ва ти ли ца ря
ки ну ла ся Ре бе ка. Мож на при га да ти, як по во дять се бе
Ро ве на та Ре бе ка під час ув'яз нен ня в зам ку
Торквільстон: сльо зи Ро ве ни та рішучість Ре бе ки то що). 

ІІ. Мо ти вація нав чаль ної діяль ності
Су час ни ки В.Скот та після про чи тан ня ро ма ну зви -

ну ва ти ли ав то ра у то му, що, виз на ча ю чи долі своїх ге -
роїнь, він віддав ру ку Вілфре да Ай вен го не Ре беці, а
менш при ваб ливій Ро вені.

Проб лем не пи тан ня. Чо му Валь тер Скотт, який
ду же при яз но ста ви в ся до Ре бе ки, не зміг зро би ти її
щас ли вою у своєму ро мані?

ІІІ. Ого ло шен ня те ми уро ку
Ро ве на та Ре бе ка — дві різні долі. Ідея віро тер пи -

мості в ро мані.
ІV. Вив чен ня но во го ма теріалу
Скла дан ня порівняль ної ха рак те ри с ти ки об разів

Ро ве ни та Ре бе ки (прий ом "ко ла Ве на")

● Що, на ва шу дум ку, бу ло го ло вною при чи ною не -
ща с тя Ре бе ки? (Ре бе ка єврей ка).

● На при кладі бать ка Ре бе ки Іса ка роз кажіть, яким
бу ло став лен ня до євреїв у се ред ньовічній Англії. (Сце -
на в зам ку Седріка Сак са, сце на на турнірі та ін.)

Суд у се ред ньовічній Англії
За пи тан ня.
● У чо му зви ну ва чу ва ла ся Ре бе ка? ("Своїм чак лун -

ством во на збу ри ла кров і уш ко ди ла ро зум не про стої
лю ди ни, а ли ца ря").

● Як відбу ва ло ся пра во суд дя? Що роз повів про 
Ре бе ку бідний се ля нин=сакс? (Се ля нин�сакс роз повів,
як Ре бе ка виліку ва ла йо го від па ралічу, до по мог ла вста -
ти на но ги). Як цей факт пе ре кру ти ли судді і обер ну ли
про ти Ре бе ки? (Виріши ли, що баль зам, яким єврей ка 
ліку ва ла хво ро го, був зроб ле ний з чак лунсько го зілля, а
не знай омі єврейські літе ри на фла кон чи ку — не за пе -
реч ний до каз , що сам ди я вол го ту вав ці ліки).

"Вик ли ка ли двох най манців, ко т рих Аль берт Маль -
ву а зен за зда легіть нав чив, що во ни ма ють свідчи ти".

● Про що роз повіли ці підкуп лені свідки? ("…свідки
го во ри ли, що інко ли Ре бе ка бур мо че щось не зро -
зумілою мо вою, а співає так со лод ко, що у слу хачів
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почи нає дзвеніти у ву хах…, що на пер снях у неї
таємничі зна ки, а за пи на ло по ме ре же не яки мись чу -
дер нацьки ми візе рун ка ми".Один з во яків роз повів, що
Ре бе ка виліку ва ла по ра не но го чак лун ством: на чер ка -
ла якісь зна ки на йо го рані, і з ра ни вий шло залізне
вістря. Інший роз повів, що ба чив, як Ре бе ка, став ши на
краєчку па ра пе ту, обер ну ла ся сніжно�білим ле бе дем,
тричі об летіла круг зам ку і зно ву опу с ти ла ся на ве жу,
на був ши жіно чої по до би).

● Чо му Ре бе ка не на ма гається ви п рав да ти ся пе -
ред су дом? "Бла га ти про співчут тя… бу ло б, як ба чу,
да рем но і при низ ли во". (Во на знає, що єврейці ніхто
не повірить).

● Чи міг у цій си ту ації їй до по мог ти Бріан де Бу -
агільбер? Що він мав зро би ти, щоб вря ту ва ти Ре бе ку?
(За сту пи ти ся за неї, ска за ти, що во на ні в чо му не вин на). 

Уже після су ду храмівник ска зав Ре беці: "Я втра чу
свою сла ву, свою честь, втра чу надії. І всім цим я ла ден
по жер т ву ва ти". 

● То чо му ж не жер т вує, не ря тує Ре бе ку? (Він ста -
вить умо ву: вря тує Ре бе ку, як що во на за пла тить за це
своїм ко хан ням. "Зре чу ся і сла ви, і ве личі, і вла ди, хо -
ча во на вже май же в моїх ру ках, — ки ну все, аби тільки
ти ска за ла: "Бу агільбе ре, будь моїм ко ха ним"). 

"Не при зна чай пла ти за моє виз во лен ня, па не ли -
ца рю, не про да вай ве ли ко душ но го под ви гу — за сту -
пись за скрив дже ну з са мо го ли ше ми ло сер дя. А не з
осо би с тої ви го ди".

● Чи по го джується Бу агільбер ста ти на за хист Ре -
бе ки без "осо би с тої ви го ди"? (Ні, він ви хо дить на
двобій про ти ли ца ря — за хис ни ка Ре бе ки).

● Що оз на ча ла ру ка вич ка, яку Ре бе ка ки ну ла до ніг
ве ли ко го магістра? ("Я за пе ре чую всі ваші зви ну ва чен -
ня, ого ло шую се бе не вин ною, а свідчен ня не прав ди -
ви ми. Ви ма гаю при зна чен ня Бо жо го су ду, і не хай мій
за хис ник підтвер дить, що я ка жу прав ду").

● Чо му ве ли кий магістр сумніва в ся в то му, що
знай деть ся ли цар, який ста не на за хист Ре бе ки? (Вва -
жав, що за хи ща ти єврей ку — не гідна ли ца ря спра ва).

● А чо му у чи тачів не ви ни кає сумнівів, що Ай вен го
не за ли шить у біді Ре бе ку? (Ай вен го — справжній ли цар,
для яко го за хи ща ти скрив дже них — ли царський
обов'язок. Він по ряд ний і чес ний: ту, яка вря ту ва ла йо го
від смерті,він не за ли шить у біді. Крім то го, чи тачі не раз
пе ре ко ну ва ли ся, що Ре бе ка по до ба ла ся Вілфре ду). 

● Роз кажіть, як за вер ши в ся Бо жий суд..
● Як ви га даєте, чо му слаб кий після по ра нен ня Ай -

вен го пе реміг силь но го, до бре оз броєно го ли ца -
ря=храмівни ка Бу агільбе ра? У чо му сим волічність йо го
пе ре мо ги? (Ай вен го відсто ю вав прав ду і спра вед -
ливість. Бо жим су дом бу ло до ве де но, що зви ну ва чу -
ван ня єврей ки Ре бе ки у злі — це ве ли ка не спра вед -
ливість. Бог дав знак, що Ре бе ка та її на род
за слу го ву ють на гідне жит тя без гонінь, зне ва жань і пе -
ресліду вань).

Інсценізація сце ни про щан ня Ре бе ки і Ро ве ни
Ре бе ка. Я та бідо лаш на єврей ка, за ра ди по ря тун -

ку ко т рої ваш чо ловік ри зик нув жит тям на бой о вищі в
Темплстоу, ко ли все бу ло про ти ньо го.

Ро ве на. Ла с ка ва дівчи но, то го дня Вілфред Ай вен го
відпла тив вам ли ше де щи цю за той са мовідда ний до гляд
і ліку ван ня йо го ран, ко ли з ним ста ло ся не ща с тя. Скажіть,
чи не мо же мо він або я іще в чо мусь вам до по мог ти?

Ре бе ка. Ні, я тільки про шу вас пе ре ка за ти йо му на
про щан ня мою най щирішу вдячність і най к ращі мої по -
ба жан ня.

Ро ве на. Хіба ви їде те з Англії?
Ре бе ка. Їду. Англійці — жор сто ке плем'я. Дітям на -

шо го плем'я не без печ но жи ти се ред них. У цій країні війн
і кро во п ро лить, яка жи ве се ред во ро жих їй сусідів і яку
шма ту ють внутрішні чва ри, люд мандрівно го по світу
Ізраїлю не мо же сподіва ти ся на відпо чи нок і спокій.

Ро ве на. Але ж вам са мим аж ніяк не слід чо гось
бо я ти ся. Тій, що, за був ши про сон, до гля да ла по ра не -
но го Вілфре да Ай вен го, не ма чо го бо я ти ся в Англії, де
й сак си, й нор ма ни всіля ко вша но ву ва ти муть те бе.

Ре бе ка. Та ко го не ста неть ся: між на ми ле жить
без дон на прірва. На ша віра, на ше ви хо ван ня ні вам, ні
нам не до зво ля ють пе ре сту пи ти цю прірву. Про ща вай -
те! Я не ви ко на ла іще однієї ча с ти ни мо го обов'яз ку.
Візьміть оцю скринь ку.

Ро ве на. Це не мож ли во. Я не насмілюсь прий ня ти
та кий ко ш тов ний по да ру нок. 

Ре бе ка. Лишіть йо го собі, леді. Ви маєте вла ду,
шля хетність, вплив — а ми маємо тільки ба гат ство. Та
за ціну цих бряз ка лець не ку пиш і по ло ви ни то го, чо го
до ся гне те, про мо вив ши од не сло во, ви. От же, для вас
це не ду же ко ш тов ний по да ру нок, а для ме не й по готів.
Візьміть їх, леді. Мені во ни зовсім не потрібні. Я вже
ніко ли не но си ти му ко ш тов но с тей.

Ро ве на. От же, ти не щас ли ва! О, за лиш ся з на ми!
По ра ди бла го че с ти вих мужів од вер нуть те бе від по ми -
лок твоєї віри, і я бу ду тобі за се с т ру.

Ре бе ка. Ні, леді, цьо го не мо же бу ти! Я не мо жу
зміня ти віру своїх отців, мов те вбран ня, що не па сує
до кліма ту, де я хо чу жи ти. 

За пи тан ня.
1. Мо же, дійсно, Ре беці вар то бу ло зміни ти віру і

цим ку пи ти пра во бу ти щас ли вою в Англії? Як ви ста ви -
тесь до то го, що Ре бе ка не зра джує своїй вірі? Які по -
чут тя вик ли кає в вас та ка вірність Ре бе ки своїй вірі і
своєму на ро ду?

2. Яким вам уяв ляється жит тя Ре бе ки у май бут ньо -
му? (Во на при свя тить се бе лю дям. Бу де ліку ва ти хво -
рих, до по ма га ти бідним, втіша ти ме не щас ли вих).

3. Чи бу де во на по=справжньо му щас ли вою? Чи
гідна бу ла Ре бе ка щас ли во го ко хан ня, по ва ги і по ша ни
лю дей?

V. Підсу мок уро ку
Ай вен го "дов го й щас ли во жив з Ро ве ною, про те

ча с то при га ду вав Ре бе чи ну вро ду та ве лич ну її ду шу, —
мо же, частіше, ніж це бу ло ба жа не Ро вені".

Так, Ай вен го міг об ра ти Ре бе ку і про жи ти з нею
щас ли ве жит тя, як би не… Як би не що? (як би не не тер -
пимість до єврейської віри, де с по тич ний гніт релігійних
за бо бонів, які па ну ва ли у се ред ньовічній Англії).

Ось чо му Валь тер Скотт, за ли ша ю чись вірним істо -
ричній правді, не міг на сторінках сво го істо рич но го ро -
ма ну зро би ти єврей ку Ре бе ку щас ли вою.

Історія Ре бе ки вчить нас то му, що чесні, по рядні
лю ди не за леж но від їх віру вань за слу го ву ють на по ва -
гу, щи ре ко хан ня, гідне і щас ли ве жит тя у будь=яко му
суспільстві.

VІ. До машнє зав дан ня. Підго ту ва ти ся до на пи -
сан ня тво ру за ро ма ном В.Скотта "Ай вен го".

Літе ра ту ра
1. Скотт В. Про грамні тво ри / Після мо ва Н.Білик. — К.:

Обе ре ги, 2001.  
2. Ков ба сен ко Ю.І., Ков ба сен ко Л.В. За рубіжна літе ра ту -

ра: Підруч ник для 7 кла су — К.: Гра мо та, 2007.
3. Баліна К.Н., Ков ба сен ко Л.В. Уро ки за рубіжної літе ра -

ту ри у 5,6,7 кла сах. // Те ма. №2 — 2003.

І. А. Хро мен ко,
вчи тель=ме то дист

Чер кась ка обл.
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Духовне випробування людиниДуховне випробування людини

Мета: ознайомити учнів із життєвим та творчим
шляхом Дж. Олдріджа, розповісти про зв’язок його
творчості з Україною; допомогти учням зрозуміти
складність стосунків головних героїв оповідання
«Останній дюйм»; розвивати вміння переказувати
текст, формулювати та висловлювати власну думку;
закріпити знання про жанрові особливості оповідання;
виховувати повагу до батьків, чуйність, волю. 

Обладнання: портрет Джеймса Олдріджа, карта
Австралії, фото Акулячої бухти, виставка творів пись-
менника, епіграфи. 

Випереджальні завдання:
підготувати повідомлення про життєвий і творчий

шлях письменника, перебування Дж. Олдріджа в
Україні, а також повідомлення про звички акул. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Епіграфи: У моїх книжках головна тема завжди

одна – вибір. Вибір шляху, вибір дії, вибір світогляду. 
Дж. Олдрідж

На це варто витратити час.
Дж. Олдрідж

Дуже багато на світі людей, яким ніхто не допоміг
пробудитися.

А. де Сент-Екзюпері

Хід уроку

І. Оголошення теми, мети уроку
1. Слово вчителя. Ми живемо серед людей. І кожна

людина має свій характер, свої погляди. Стосунки між
людьми складаються по-різному. Інколи вони досить-
непрості. Багатьох письменників хвилює делікатна тема
стосунків батьків і дітей. Складні взаємовідносини 
і у героїв оповідання англійського письменника 
Дж. Олдріджа «Останній дюйм». Разом із автором ми
спробуємо з’ясувати, як бути близькими для найрідні-
ших людей, як уникати непорозуміння між дорослими і
дітьми, як будувати здорові родинні стосунки. 

2. Презентація портрета Дж. Олдріджа

3. Повідомлення про життєвий і творчий шлях
письменника

4. Творча робота в групах: створення літера-
турного портрета Дж. Олдріджа

(Англійський письменник австралійського поход-
ження, випускник Оксфордського університету,
Лондонської авіаційної школи, учасник громадян-
ської війни в Іспанії, військовий кореспондент у часі
Другої світової війни; захоплювався авіацією, підвод-
ним плаванням, автор різноманітних за жанром та
темою творів, активна людина, захисник тих, кому
потрібна допомога). 

5. Повідомлення учнів про перебування 
Дж. Олдріджа в Україні

6. Робота з епіграфом
«У моїх книжках головна тема завжди одна – вибір.

Вибір шляху, вибір дії, вибір світогляду», – стверджував
Дж. Олдрідж. 

Про який із цих видів вибору йдеться в оповіданні
«Останній дюйм»?

ІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Слово вчителя. Дж. Олдрідж переніс на сторін-

ки своїх творів власні захоплення авіацією та підвод-
ним плаванням. Саме тому, мабуть, твори майстра
справляють враження достовірної історії, а герої –
люди нелегкої долі, сильного характеру, не пасують
перед труднощами, борються і перемагають. Таким
переконливим є оповідання «Останній дюйм». 

Оповідання написане в 1957 році під час перебу-
вання Олдріджа на Чорноморському узбережжі
Кавказу. Радянські читачі прочитали твір на сторінках
популярного журналу «Огонек». У 1958 році режисери
Теодор Вольфович та Микита Курихін відзняли фільм
«Останній дюйм», який отримав першу премію на
Всесоюзному кінофестивалі. А в 1959 році оповідання
було надруковано українською мовою в збірці
«Хлопчик з лісового берега». Взагалі твори Олдріджа
перекладено сорока мовами. 

2. Бесіда за змістом оповідання
Де відбуваються події твору?
Хто є головними героями?
Словесне малювання. Якими ви уявляєте Деві і Бена?
3. Визначення композиції оповідання «Останній

дюйм»:
експозиція – передісторія життя героїв;
зав’язка – Бен змушений взяти Деві з собою;
кульмінація – зусилля батька і сина для того, щоб

вижити, політ до бухти; 
розвиток дії – підводні зйомки акул, очікування

Деві на батька, поранення Деві; 
розв’язка – успішне повернення батька і сина в

Каїр, початок нових стосунків.
4. Бесіда за змістом оповідання
— Чому Бен потрапив у складну ситуацію?
— Що вам відомо про звички акул?
5. Повідомлення учня про особливості пове-

дінки акул

6. Показ світлин Акулячої бухти
Учитель. Одного разу Дж. Олдрідж, перебуваючи

в Єгипті, поблизу Каїру, вирушив у так звану Акулячу
бухту. Письменник – кінооператор опинився в станови-
щі свого майбутнього героя Бена. У той день на плівку
було відзнято «товариство» з восьми акул. 

Порівняйте опис Акулячої бухти в тексті твору із
зображенням на фото. 

Своєрідність 
вирішення проблеми 

батьків і дітей в оповіданні 
Джеймса Олдріджа «Останній дюйм»



7. Переказ сюжету оповідання
8. Визначення жанру твору Дж. Олдріджа
Що таке оповідання?
Які визначальні особливості оповідання?
Чи можна стверджувати, що твір «Останній дюйм»

є оповіданням?
9. Бесіда за запитаннями
Який момент у творі є найбільш напруженим?

(Хлопчик сідає за штурвал, а батько непритомніє.)
Яке значення має цей епізод для розуміння теми

оповідання?
Які стосунки склались між батьком і сином?
Чому Бен і Деві не розуміють один одного?
Чого злякався Бен, коли зрозумів свій стан після

нападу акул?
Що відчув Деві, коли побачив свого батька поране-

ним?
У чому єдиний порятунок батька і сина?
10. Дослідницька робота
Завдання. Використовуючи цитатну доріжку з тек-

сту оповідання, розкажіть, як змінюється почуття Бена
до сина. 

Цитатна доріжка
– «…батько – стороння людина, яка не знає, про

що з ним говорити, різка й небагатослівна в ті лічені
хвилини, коли вони бували разом». 

– «…сам дивувався, чому не вміє розмовляти з
хлопчиком». 

– «Бен раптом зрозумів, що розмовляє з хлопчи-
ком так, як розмовляв з дружиною, чия байдужість
завжди викликала його на різкий і владний тон». 

– «Послухай, хлопчику…»
– «Я тобі скажу, синку… Не сердься, коли я на тебе

гримну». 
– «…сказав Бен, стараючись говорити якомога

лагідніше».
– «Славний хлопчина! Він долетить! Він впорається!»

Виразне читання фіналу оповідання
Обговорення прочитаного
— Яке значення в оповіданні має словосполучення

«останній дюйм»?

— Що таке «дюйм»? (міра довжини, що дорівнює 
2, 54 см)

— Яке значення має слово «дюйм» в оповіданні?
(стосунки між людьми)

— Візьміть до рук лінійку і уявіть, яка відстань роз-
діляє Бена і Деві?

13. Робота з епіграфом
«На це варто витрачати час…»
– На що варто витрачати час?
14. Робота з картками
Знайти закінчення фраз:
— «У житті можна зробити все, що завгодно,

якщо…»
— «У житті не раз настають вирішальні хвилини і …»
— «Останній дюйм, який розділяє всіх і все…»
— «Останній дюйм у стосунках батьків і дітей

можна подолати, якщо…»

ІІІ. Підсумок уроку
Бесіда
— Назвіть проблеми, які порушуються у творі. 
— Яка головна думка оповідання?
— Чому твір називається «Останній дюйм»?
— Як ви розумієте слова А. де Сент-Екзюпері, взяті

за епіграф уроку?
Учитель. Драматург Віктор Розов, говорячи про

конфлікт між батьками і дітьми, стверджував: «Не без-
одня лежить між молодими та дорослими, а дистанція
пробігу. Різнить їх та об’єднує та паличка, яку вони
передають один одному із рук у руки. Без неї немає
руху, немає життя.»

Дійсно, хотілося б, щоб і у батьків, і у дітей була
одна дорога. А для цього лише потрібно зробити крок
назустріч…

ІV. Домашнє завдання. Дібрати цитати до образу
Деві; намалювати ілюстрації до оповідання «Останній
дюйм».

Л. Г. Карпенкіна, 
вчитель зарубіжної літератури 

Смілянської ЗОШ І—ІІІ ступенів №13 
Черкаської обл.
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Тема. Редьярд Кіплінг (1865–1936). «Балада
про Схід і Захід». Антитеза у творі. Ідеї миру і
дружби. Динаміка образів головних героїв
(Камаль, Полковничий син). 

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шля-
хом Редьярда Кіплінга, навчати вирізняти напружені
(кульмінаційні) моменти сюжету, їх значення для роз-
криття образів-персонажів; формувати уміння аналізу-
вати образи-персонажі: їх характерні риси, вчинки,
стосунки з іншими персонажами, засоби створення
(художня деталь, символи та ін.); сприяти вихованню
почуттів дружби, шляхетності та чесності, розвитку
аналітичного мислення учнів.

Обладнання: ілюстрації, портрет Джозефа
Редьярда Кіплінга, мультимедійна презентація, тестові
завдання.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку
Учитель. Життя і творчість Р. Кіплінга вражають

своєю насиченістю і жахливими протиріччями. Вони
припали на час, коли християнські чесноти – любов і
милосердя – підім’яла під себе міждержавна жорсто-
кість, ненаситність та загарбницька політика.

У душі Редьярда Кіплінга одночасно жили Захід і
Схід, які, за його ж власними словами, «з місць не зій-
дуть, поки не стане Небо з Землею на страшний
Господній суд». 

Майбутній письменник народився і провів раннє
дитинство у колонізованій англійцями Індії, одержав
освіту у школі та у військовому коледжі в Англії, де його
виховували як «будівничого імперії». Будучи залюбле-
ним у життя та побут індусів і їхню країну, вражаючи
співвітчизників історіями про екзотичні, незвідані
землі, він став «пророком британського імперіалізму».
Його ідеї були досить прості: «Імперія вище всього,
англосакси покликані нести світло цивілізації іншим
народам, борг англійця – беззавітно служити батьків-
щині». Все життя прославляв колоніальну політику і
навіть втратив єдиного сина, віддавши його на війну.
Патріотичні вірші Кіплінга були гарно написані, вони
підтримували бойовий дух британських солдатів, які,
воюючи за те, що їм не належить, проливали чужу кров.

Перевіримо, що ви ще знаєте про Р. Кіплінга з
прочитаної вами вдома його біографії.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Експрес-опиту-
вання

Мультимедійна презентація – перевірка відповідей
на запитання.

• Назвіть місце народження і поховання Р. Кіплінга.
• Як вплинуло навколишнє середовище дитинства

на майбутню літературну творчість зрілого Кіплінга?
• В якому віці, чому і куди переїхав Кіплінг з Індії?
• Назвіть його твори — «візитні картки» в жанрі

роману, новели, балади?
• Які нагороди отримав Кіплінг за свої твори?
• Який вірш був визнаний найулюбленішим бри-

танським віршем усіх часів. 
Сьогодні ми познайомимось ще з одним твором

Р.Кіплінга – «Баладою про Схід і Захід». 

Виразне читання учителем уривка твору до
рядка: Спіткнувсь вороний і в гірський потік упав на
всьому скаку. (Далі – прийом прогнозованого читан-
ня.) Запитання до учнів: Як, на вашу думку, розгор-
татимуться далі події? (Коментовані прогнози учнів,
учитель дочитує твір до кінця.)

Бесіда з учнями за текстом балади:
Які враження справив на вас цей твір? Про що

хотів нам розказати оповідач?

Як ви розумієте першу строфу поезії («Захід є
Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох, допоки
Землю і Небеса на Суд не покличе Бог»)? (Автор
зображує два різних світи з їхніми системами ціннос-
тей, поглядів і законів.)

Як ви гадаєте, чи є цей вислів закінченою дум-
кою, абсолютним ствердженням про несумісність
Заходу і Сходу, чи теза потребує детальніших
інтерпретацій в наступних рядках поезії? (За двома
процитованими рядками йде їхнє заперечення:

Та Сходу і Заходу вже нема, границь нема поготів, 
Як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних

світів!)

Як називається такий художній засіб? (антитеза) 
З якою метою автор використовує антитезу?

(Захід і Схід – антитеза різних культур , але автор вико-
ристовує її, щоб показати, мова в творі буде не стільки
про особливості Заходу і Сходу і їх відмінності, як про
сильних людей (Камаль – син полковника), які протис-
тоять один одному; уся балада — послідовне спросту-
вання тези, палкий гімн силі людського духу, що дає
змогу різним людям звестися над кастовими і націо-
нальними забобонами й простягти один одному руки.)

Хто є головними героями твору і в чому суть
конфлікту між ними? (Зіткнення двох ворогів – пред-
ставників різних цивілізацій – Сходу (Камаль) і Заходу
(Полковничий син) змальовано не як протистояння
цивілізації і дикунства, а як сутичку двох рівних против-
ників.)

З яким звіром порівнює автор своїх героїв?
Чому? («Не слід нам згадувати собак. Вовк вовка тут
перестрів!» – двох вовків із різних зграй. Вовки сильні і
войовничі, сміливі.)

Учитель. Так, у міфологічних поданнях багатьох
народів Євразії й Північної Америки образ вовка був
переважно пов'язаний з культом проводиря бойової
дружини (або бога війни) і родоначальника племені.
Порівняння воїна з вовком сягає своїм корінням індо-
європейської міфології. Вовк – істота, наближена до
Бога. Так, у скандинавській міфології вовк співвідно-
сився з ватажком бойової дружини або з богом війни.
У останній якості вовк виступає і у давньогерманській
традиції. Вовк супроводжує бога Одіна. До цієї групи
архетипів належить і порівняння війська, військового
загону з вовчою зграєю. У індійському епосі
«Махабхарата» Біхам також представлений в образі
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Протистояння і примирення 
в творі Редьярдa Кіплінга
«Балада про Схід і Захід» 
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воїна-вовка. Таким чином, у данному архетипі пере-
хрещуються Схід і Захід, тобто Кіплінг поєднує у своє-
му вірші західну і східну традиції.

Що об’єднує героїв твору, які є ворогами?
(Незважаючи на відмінності цих цивілізацій, їх пред-
ставників можуть об'єднувати сильні почуття й цінності
— Честь, Мужність.)

Яким зображено сина полковника? Зачитайте.
(На коня скочив Полковничий син, був гарячий кінь

вороний — 
Серце б’є, наче дзвін, шиї гордої згин як шибениця

міцний. 
Мчить юнак на коні, ось вже форт вдалині, і там

чекає обід, 
Але як злодія хочеш догнать, тоді баритись не слід. 
І знову вершник в погоню летить швидше пташи-

них зграй,)
А яким ми бачимо Камаля? Чи легко його

наздогнати і здолати? (Він незбагненний, спритний і
сильний. «Хто знає нічного туману шлях, той Камалеві
знає путі.»)

Який епізод твору є найбільш напруженим –
кульмінаційним? Яку роль відіграє цей епізод?
Зачитайте його. («…Вороний, мов зранений бик,
біжить за ланню легкою вслід. Спіткнувсь вороний і в
гірський потік упав на всьому скаку.»)

Як діє Камаль, коли його ворога спіткала
невдача і він «в гірський потік упав на всьому
скаку»? (Він не скористався його становищем, щоб
убити, а допоміг піднятись на ноги: «Тоді Камаль
повернув назад і звестись поміг юнаку. Він вибив з
руки його пістолет — там буть не могло борні».)

Чи міг Камаль вчинити інакше? Чому він діє
саме так? Які рядки поезії підкреслюють поряд-
ність Камаля, зображують його як людину честі?
(«І краще я жертиму стерво гниле, Ніж тому, хто сміяв-
ся смерті в лице, заподіяти зможу зле».)

Зачитайте, як герої характеризують один
одного? Ким вони стали при зустрічі – неприми-
ренними ворогами чи справжніми друзями? (Йому
відповів Полковничий син: «Я мусив честь берегти. 

В дарунок від батька лошицю візьми — бо справ-
жня людина ти!»

Та лошиця підбігла до юнака і ластитись почала; 
«Нас двоє сильних,— сказав Камаль,— та вона до

тебе пішла.»)
Який епізод свідчить про те, що вони відчули

один до одного повагу і готові довірити один одно-
му найдорожче, що в них є? (В дарунок від батька
лошицю візьми…Тож хай в дарунок від крадія тобі
принесе вона 

Вуздечку коштовну, моє сідло, і срібні два
стремена!»

Тоді юнак пістолет подав йому рукояттю до рук: 
«У ворога ти відібрав один, а другий дарує

друг!» 
Камаль промовив: «Дарунок твій лише за дарунок

прийму. 
Твій батько сина до мене послав — я сина віддам

йому!»)
Який наказ дає Камаль синові? Про що свід-

чать його слова?
«Ось твій господар,— сказав Камаль,— він водить

дозірців загін, 
Щитом йому стань, роби без вагань все те, що

накаже він. 
Допоки я або смерть твоя не обірвуть цих пут

назавжди, 

Всюди за ним крізь вогонь і дим оборонцем
вірним іди. 

Хліб Королеви їстимеш ти, тож її борони закон, 
І, як треба, зруйнуй свого батька дім, щоб у

спокої жив кордон. 
Кавалеристом відважним стань, тримайся

твердо в сідлі, 
І Резальдаром зроблять тебе, а я, може, помру в

петлі!»
Чи стане син Камаля дійсно вірно служити

сину Полковника? Зачитайте рядки поезії, в яких є
відповідь на це питання.

(«Очима зустрілися юнаки, і лжі не було в очах. 
І братню клятву вони дали на солі і кислих хлібах: 
І братню клятву вони дали, розрізавши дерну

настил, 
На рукоятці та лезі ножа, і на імені Господа Сил.»)
Як син Полковника пояснив своїм воїнам, чому

привіз із собою ворога? («Бо той, хто вчора ворогом
був, сьогодні товариш нам!»)

Якими строфами закінчується твір? Як назива-
ється такий композиційний прийом? З якою
метою Кіплінг його застосовує? (Перша і остання
строфа однакові. Цей прийом має назву «обрамлен-
ня». Використано з метою підкреслення ідеї миру і
дружби між людьми різних цивілізацій.)

Динамічними чи статичними є образи голов-
них персонажів? (Образи динамічні, вони розвива-
ються, змінюється їх ставлення один до одного, вони
зуміли усвідомити справжні духовні цінності, які здатні
об’єднувати людей різних рас і національностей.)

Доведіть, що цей твір за жанром є баладою.
(Ліро-епічний жанр, легендарно-історичний характер
твору, напружений сюжет, несподівана кінцівка.)

IV. Підсумок уроку
Спільний висновок учнів і вчителя. (Учні вислов-

люють власне ставлення до порушених у творі філо-
софських і моральних проблем.)

Вчитель (слайд 9). Отже, Кіплінг лишив нам прек-
расні балади і вірші, де звучить віра в силу і мужність
людини. Всупереч усім вирокам критики, його твори
продовжують читати в різних країнах світу. Видно, є у
віршах і оповіданнях Кіплінга якась таємнича магнетич-
на сила, якщо його знають і люблять не тільки в Англії,
але й в Індії, у США, у Франції, в Україні, якщо ним
захоплювалися такі несхожі один на одного письмен-
ники, як Марк Твен і Максим Горький, Бертольд Брехт і
Микола Гумільов, Юрій Олеша й Ернест Хемінгуей. 

У «Баладі про Схід і Захід» він яскраво продемон-
стрував світу перемогу активного творчого духу над усім
закляклим, перевагу високих моральних і етичних цін-
ностей над нетривкими матеріальними здобутками,
уміння не втрачати почуття гідності за жодних обставин.

Пропоную вам ще раз прочитати цей твір, нама-
гаючись передати інтонаційно характери сильних осо-
бистостей.

Виразне осмислене читання балади учнями
(ланцюжком).

V. Домашнє завдання
1. Записати в зошити цитатну порівняльну харак-

теристику Камаля і Полковничого сина.
2. Вивчити напам'ять вірш Кіплінґа «Якщо...»

О. В. Добровольська,
учитель зарубіжної літератури

та художньої культури
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