
Тема. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі 
 

 

Мета: (формувати компетентності): предметні (знання про літературні жанри та стилі, перехідні 

явища в літературі; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення та критичне мислення; прагнення 

сповідувати загальнолюдські цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; 

комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: вміння знаходити потрібну 

інформацію та подавати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний 

смак, світогляд). 

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок. 

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; роздавальний матеріал за темою уроку; 

медіазасоби. 

 

Хід уроку 
 

I. Організаційний момент. Актуалізація опорних знань. 

 

ІІ. Оголошення теми й мети урщку. Мотивація навчальної діяльності. 

Міні-дискусія 

У ч и т е л ь. «Є два найбільших винаходи в історії: друкарство, що привчило нас читати 

книги, і телебачення, що відірвало нас від них», — стверджував французький літератор 

жорж елґозі. Заслужений працівник культури України Марія Михайлівна Мах так 

висловлюється з цього приводу: «Сьогодні проблема читання існує по всій Україні та, 

мабуть, у всьому світі. і що збило юнацтво із цього звичного ритму читати книги? 

інтернет. Діти беруть готову інформацію, без переживань, аналітики, і це начебто 

замінює їм книгу. і в суспільстві це видно: ми спостерігаємо, що молодь перетворюється 

на пасивного споживача інформації, а пасивність упливає на розвиток духовності й 

моральності. Коли читаєш літературу, ти сам собі режисер прочитаного — те, що хотів 

передати автор, краса слова відчуваються як згусток енергії. Це розвиває уяву, людина 

виховується через книгу… якщо немає інтересу до книги через задоволення, потрібно 

виховувати це через потребу». 

-  Чи згодні ви з цими твердженнями? 

 

ІІІ. Емоційне налаштування на роботу над темою уроку 

1. Слово вчителя 

— Громадське опитування в багатьох країнах свідчить, що більшість наших сучасників 

мало читає, надаючи перевагу телебаченню та інтернету, спілкуванню в соціальних 

мережах. Дехто навіть вважає, що читання художньої літератури несумісне з 

орієнтуванням на успіх: адже в успішних людей вільного часу взагалі немає. Звернімося 

до класики. Французький філософ ХVІІІ століття Дені Дідро вважав, що люди 

припиняють мислити, лише коли перестають читати. На думку Франческо Петрарки, 

книги мають особливу чарівність, вони викликають у людини почуття насолоди. 

Хороша книга здатна підтримати, дати ділову пораду, стати живим другом. адже 

художня література крім своїх основних функцій (естетичної, комунікативної та 

пізнавальної) дає нам можливість розвиватися як особистості, розвивати свій інтелект і 

мислення. Завдяки чому це відбувається? Що ми бачимо на сторінці книги? Сукупність 

символів, яка вибудовується в образи, характери, створює настрій, викликає почуття, 



тобто розум бере активну участь у цьому процесі. Знаходячи інформацію в інтернеті, 

ми лише фіксуємо, завантажуємо її, але не осмислюємо. Отже, читання розвиває образне 

мислення, яке відповідає за творчу складову нашого розвитку. 

Чи можна передати почуття, відчуття словами? Так, але це складно. Можна описати 

картину природи, свої пригоди, але описати почуття, які пережили тієї миті, нелегко. 

Проте можна передати власні почуття, ідеї, думки через персонажів твору. Якщо книга 

вразила читача, заполонила його уяву, то він відчуває те саме, що й герої цієї книги. 

 

    Звідси випливає висновок: завдяки читанню ми переживаємо події разом із 

персонажами, як у реальному житті, отримуємо певні відчуття в ситуаціях, у яких 

опиняються улюблені герої. Іноді це просто перевертає уявлення читача, і він змінює 

своє ставлення до життя, краще розуміє ситуацію, у якій сам опинився, або причини 

вчинків оточуючих. Художня література формує наш світогляд, причому не примусово: 

оцінюючи поведінку персонажів, зіставляючи різні погляди на життя, ми робимо 

усвідомлений вибір, а це — спосіб пізнати себе. Читання розширює світогляд, збагачує 

словниковий запас, розвиває мовлення людини. На цьому наголошував іще Вольтер: 

«читаючи авторів, які добре пишуть, ми звикаємо правильно говорити». Сьогоденне 

розмовне мовлення дуже спрощене й захаращене іноземними словами та суржиком або 

одвертою лайкою, а читання допомагає виправити ці вади, навіть дозволяє розсунути 

межі звичного життя: це і процес пізнання світу, і спосіб поспілкуватися з автором 

завдяки книзі, і можливість поліпшити свій настрій або віднайти відповіді на нагальні 

запитання. Отже, читають не тільки для задоволення або щоб заповнити час: читання — 

це прекрасний різновид дозвілля, а також відмінний інструмент підтримання фізичного 

і психічного здоров’я, розвинення особистості. 

 

Завдання. Заповніть таблицю «Переваги й недоліки читання книг і перегляду 

кінофільмів, телепередач», зробіть висновки. 

 

2. Експрес-анкетування 

 - Назвіть літературні твори, які ви прочитали влітку.  

- Які ідеї, герої, описані в книгах ситуації та почуття допомогли вам по-іншому 

поглянути на те, що відбувається з вами чи у світі? 

- Що ви плануєте прочитати в майбутньому? Назвіть теми, жанри, персоналії. 

 

Словникова робота 

-  Що таке роди літератури? Пригадайте їхні особливості. 

Епос — один із трьох родів літератури, відмінний за своїми ознаками від лірики та 

драми. Основа епічного твору — розповідь від автора. і в оповіданні, і в повісті, і в 

романі змальовано події й образи людей; матеріал викладено у прозовій формі; 

різняться вони лише обсягом матеріалу та ступенем докладності зображення. 
 

Основні особливості епосу: 
- розповідь про події як такі, що вже відбулися; 

- зображення людини через її вчинки, поведінку, особливості мовлення тощо; 

-  різноманітні описи; 

- рівний («епічний») тон викладу; 

- менш інтенсивне, ніж у ліриці, використання образотворчих засобів; 

-  прозова форма. 



Лірика — 1. Один із трьох родів художньої літератури, у якому навколишню 

дійсність зображено шляхом передавання почуттів, настроїв, переживань, емоцій 

ліричного героя чи автора. 2. Певний віршовий твір або сукупність творів. 

 

Основні особливості лірики 

- Вираження почуттів і роздумів, що викликані зовнішніми обставинами; 

- елементи розповіді, описи; 

- висока образність та емоційність; 

- інтенсивне використання образотворчих засобів; 

- стислість викладу; 

- віршова форма; 

- малий обсяг. 

Для лірики є характерним ліричний герой.  

Ліричний герой —образ, що виникає в уяві читача під враженням від висловлених у 

творі почуттів, переживань, роздумів. ліричний герой не обов’язково тотожний  

авторові. 

 

Драма — 1. Один з основних родів художньої літератури, що зображує дійсність 

безпосередньо через висловлювання та дії самих персонажів.  

2. Один із жанрів драматичного роду, нарівні з комедією, трагедією. Це п’єса 

соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в 

постійному напруженні. 

Особливості драматичних творів 

- Зображення людини через її вчинки, поведінку, висловлювання; 

- рушій дії — гострий конфлікт; 

- відтворення подій як живого процесу, що відбувається в цей момент; 

- діалогічний виклад художнього матеріалу; 

- поділ тексту на дії, картини, яви; 

- наявність ремарок; 

- призначення твору для вистави на сцені; 

- прозова або віршова форма. 

 

Літературознавча робота (в групах) 

-  Об’єднайтеся в 4 групи. Доберіть приклади літературних жанрів і родів із-поміж 

вивченого у попередніх класах:  

1-ша група —драми; 

 2-га група — епосу;  

3-тя група — лірики;  

4-та група — перехідних явищ у літературних родах і жанрах. 

 

ІV. Робота над темою уроку. 

Робота з підручником. Словникова робота (запис до зошитів) 

-  Ознайомтеся з поняттями літературний стиль (напрямів, течій), стиль доби, стиль 

індивідуальний (стиль письменника) за підручником або словником. 

 

Стиль (від латин. stylus — паличка для письма, загострений кіл, стебло) — у загальному 

значенні сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-небудь. У 

вужчому значенні — сукупність характерних рис літератури або мистецтва 



певної епохи або науки, а також сукупність ознак, які характеризують мистецтво 
певного народу, країни (голландський, український стиль; східний, західний стиль). 

У літературі стиль — сукупність прийомів у використанні засобів мови, 

притаманних певній літературній школі, властивих якомусь письменникові 

(авторський стиль) або літературному твору (ораторський, поетичний стиль), 

літературному напряму, жанру. 

 

Стиль доби — сукупність ознак, характерних для певного часу. 
 

V. Узагальнення вивченого матеріалу. 
 

Літературознавча робота (в групах) 
-За цитатами визначте жанри, назви та авторів творів. 

Завдання для 1-ї групи 
— Вам не треба боятись,— заспокійливо мовив він, нахилившись уперед і поплескавши 

її по руці.— я певен, що найближчим часом ми все владнаємо. Бачу, ви приїхали поїздом 

сьогодні вранці. 

— Хіба ви мене знаєте? 

— Ні. але за вашою лівою рукавичкою я помітив квиток на зворотну дорогу. Ви 

вирушили рано-вранці і, перш ніж дістатися станції, довго їхали розгаслим путівцем на 

бідарці. 

Дама рвучко сіпнулася і спантеличено глянула на мого друга. 

— У цьому, люба пані, жодної таємниці немає,— мовив він, усміхаючись.— лівий рукав 

вашої жакетки заляпано грязюкою не менш як у семи місцях. Плями зовсім свіжі. а 

бідарка, як жодний інший екіпаж, обляпує їздця болотом, надто коли сидіти від кучера 

ліворуч. 

                                                           (Оповідання «Пістрява стрічка» А. Конана Дойла.) 

 

Завдання для 2-ї групи 

І нині тут, в забутій глушині, 

В оселі хуг страшних і снігопаду, 

я радісну й солодку мав відраду: 

я трьох із вас, о друзі, в тишині 

Тут обійняв. Поета дім опальний, 

О, Пущин мій, ти перший навістив; 

Ти звеселив вигнання день печальний, 

В ліцея день його перетворив. 

                                                      (Ліричний вірш «19 жовтня 1825 року» О. С. Пушкіна.) 

Завдання для 3-ї групи 

Але ці дні норду виманювали Лонгрена з його теплого будиночка частіше за сонце, що 

за доброї години закидає море й Каперну покривалами повітряного золота. Лонгрен 

виходив на місток, який спочивав на довгих рядах паль, і край цього дощатого молу 

довго курив люльку, роздмухувану вітром, дивлячись, як оголене біля берегів дно 

димиться сивою піною, а та щосили квапиться слідом за валами, гуркотливий біг яких 

до чорного, штормового виднокраю наповнює простір табунами фантастичних 

гривастих істот, які мчать у розгнузданому лютому розпачі до далекої розради. 

Скиглення й клекіт, ревуча стрілянина величезних злетів води й, здавалося, зримий 

струмінь вітру, який смугує околиці,— таку силу мав його рівний пробіг,— давали 



змученій душі Лонгрена ту притертість, приголомшення, що, зводячи горе до неясного 

суму, діє до пари глибокому сну. 

                                                               (Повість «Пурпурові вітрила» Олександра Гріна.) 

 

Завдання для 4-ї групи 

П а н  ж у р д е н. Ви мені прислали такі вузькі шовкові панчохи, що я ледве в них вліз. 

Ось маєте: аж дві петельки луснуло. 

К р а в е ц ь. Вони ще розтягнуться. 

П а н  ж у р д е н. Так, так, коли всі петельки луснуть. Та ще й черевики, що ви їх 

замовили для мене, страх як муляють мені ноги. 

К р а в е ц ь. Зовсім не муляють, пане. 

П а н  ж у р д е н. як то не муляють?! 

К р а в е ц ь. Ні, вони зовсім вам не муляють. 

П а н  ж у р д е н. а я вам кажу, що муляють. 

К р а в е ц ь. Це вам тільки так здається. 

П а н  ж у р д е н. Того й здається, тому що я таки добре те відчуваю. Не боліло б, то не 

здавалося б! 

К р а в е ц ь. Гляньте-но: не кожний придворний має таке розкішне вбрання. Дивом 

дивуюся, як мені пощастило зробити вам такий строгий костюм, хоч і не чорного 

кольору,— для цього слід  бути справді високим майстром. Б’юсь об заклад, що й 

найкращий кравець не зуміє такого пошити. 

П а н ж у р д е н. Що ж це таке? Ви пустили квіточки голівками донизу. 

К р а в е ц ь. але ж ви й слова не сказали, що хочете догори. 

П а н ж у р д е н. а хіба про це треба говорити? 

К р а в е ц ь. аякже. Усі аристократи носять тільки так! 

                                                                             (Комедія «Міщанин-шляхтич» Мольєра.) 

 

VI. Підбиття підсумків уроку 

1. Творча робота 
Складіть (усно) твори-мініатюри (5–7 речень) про якуcь повсякденну ситуацію, використавши 

фразеологізми й афоризми, запозичені з творів художньої літератури. 

Фразеологізми й афоризми для складання творів-мініатюр 

- ахіллесова п’ята, троянський кінь, яблуко розбрату (давньогрецька міфологія). 

- Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив (А. де Сент-Екзюпері). 

- Варто судити не за словами, а за справами (А. де Сент-Екзюпері). 

- Ніщо не вартує нам так дешево й не цінується так дорого, як ввічливість (М. де Сервантес). 

- Похвала тільки тоді гарна, коли гарний той, хто хвалить (М. де Сервантес). 

-  Старанність — запорука успіху (М. де Сервантес). 

 

2. Літературна гра «четвертий зайвий» 
- Знайдіть четверте зайве у кожному рядку: 

а) Горацій, В. Шекспір, Сапфо, Есхіл; 

б) лі Бо, Омар Хайям, Гомер, Ду Фу; 

в) Овідій, Ф. Петрарка, М. де Сервантес, В. Шекспір; 

г) А. де Сент-Екзюпері, р. Бах, Дж. Донн, Б. Космовська. 

 

VII. Домашнє завдання 
 

Опрацювати С. 5-6, Творче:  

 

 



Тема. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії 

на літературу й культуру доби. Художні напрями 
 

 

Мета: формувати уявлення про Просвітництво як  ідейно - політичний рух, ідейно-естетичну добу, 

літературну епоху, основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, їхні 

ознаки, видатних митців доби Просвітництва; розвивати навички критичного мислення; увагу і 

пам'ять,  уміння формулювати власну  думку та аргументовано доводити її, узагальнювати та 

систематизувати матеріал;  спонукати учнів до самоаналізу, самопізнання,  навички роботи в групі;  

виховувати віру в себе, в свої можливості та здібності, інтерес до кращих духовних надбань людства.  

 

Тип  уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

Обладнання:  комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація, індивідуальні інформаційні картки  

« Доба Просвітництва», картки – інформатори для групової роботи. 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційний момент. 

Психологічне налаштування. 
Учитель. Наш урок – це подорож у історичне минуле, недалеке, але й неблизьке. 

Яким ви хочете бачити наш урок? 

-  Що ви мусите зробити, щоб урок був саме таким?  

 

ІІ. Актуалізація пізнавальної діяльності.  

1. Бліц-опитування 

 Як називається література кожного народу? (національна) 

 Що утворює сукупність національних літератур? (всесвітню літературу) 

 Чи стоїть всесвітня література на місці? 

 Дати визначення всесвітньому літературному процесу. 

 Пригадайте, які історичні епохи ви знаєте? (античність, середньовіччя, 

Відродження) 

 З якими літературними напрямами ви знайомі? (бароко, класицизм) 

2. Інтелектуальна розминка.(Робота у парах)(слайд №2) 

Завдання: Перед вами портрети відомих письменників, розподілити їх за  епохами 

та літературними напрямами: Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. 

Класицизм –  Мольєр, Джон Донн, Гомер, Шекспір, Есхіл, Омар Хайям, Сервантес.  

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

        Учитель. Всесвітньо - літературний процес ніколи не зупиняється: одна 

літературна доба змінюється іншою, один літературний напрям народжує новий, 

з’являються нові течії , нові жанри, письменники. 

 «Портретна галерея». (слайд №3) 

Евристична бесіда.  

 Перед вами портрети відомих письменників. А чи знайомі вони вам? 

 Чи здогадалися ви, чому я об’єднала їх в одну галерею? Що їх може пов’язувати?  

Учитель: Вони жили і  творили в одну історичну та літературну епоху, яка має назву 

Просвітництво. Доба Просвітництва… Наш урок – урок-дослідження, на якому ми 



дізнаємося про Просвітництво все: причини виникнення, провідні ідеї, основні художні 

напрями розвитку літератури й мистецтва, видатних митців, дізнаємося, хто ці видатні 

особистості, чиї портрети розміщені у нашій портретній галереї.  Для того щоб наш урок 

був результативним,  діяльність – ефективною, вам необхідно усвідомити, що ваше 

завдання –  бути уважними і зосередженими, активно працювати, проявляти ініціативу, 

цінувати час на уроці. До того ж кожен із вас буде сьогодні не просто учнем на уроці, а 

моїм помічником. Тож гарного настрою та плідної роботи на уроці! (слайд №4) 

 

ІV. Оголошення і запис теми уроку. (слайд №5) 
 

V. Засвоєння нового матеріалу.  
 Асоціативне  гроно. Які асоціації викликає у вас слово «Просвітництво»  

 
 

 

 

освіта 

 

 

  

 

Учитель. Розум, освіта, просвіта, знання, світло… Яким чином ці слова пов’язані з 

цілою епохою? Що ж стало причиною початку нової доби – доби Просвітництва?      

Доби, як писав Вольтер, де «усе рухалося, вирувало, було охоплено думкою,  як жити 

далі». Саме цей вислів став епіграфом до нашого уроку.  (слайд №6)  Хто ж вони – люди 

з новим нестандартним мисленням, які дивилися далеко вперед і бачили більше за 

інших? Розпочнемо працювати, досліджувати, робити висновки і створювати  

Інформаційну картку « Доба Просвітництва». 

   

Індивідуальна робота на картках (Під час вивчення нового матеріалу учні 

заповнюють Інформаційну картку « Доба Просвітництва») (слайд №7) 

 

Інформаційна картка « Доба Просвітництва» 

Учня_____________ 
Ім’я ____________________________________________ 

Місце народження________________________________ 

Час народження (століття)_________________________ 

Країни__________________________________________ 

Завдання________________________________________ 

Ідеї_____________________________________________ 

Герої____________________________________________ 

Літературні напрями______________________________ 

Представники____________________________________ 

Інші назви Просвітництва__________________________ 

Прикмети доби___________________________________ 

 

ПРОСВІТНИЦТВ

О 

РОЗУМ 

просвіта 

світоч 
 

освіта 

знання 
 

світло 

http://shag.com.ua/nauchuvaniste-i-motivaciya-yak-osnova-navchaleno--vihovnogo-pr.html


 Історико-літературознавча  сторінка. 

Учень – консультант. (слайд №8-10) 

Просвітництво –  це широкий ідейно-політичний і естетичний рух кінця XVII  – XVIІI 

ст.  Воно було наслідком невдоволення передових людей того часу  феодально-

кріпосницькими порядками, тиранією, свавіллям чиновників і духовною диктатурою 

церкви, прагненням буржуазії утвердити капіталістичні відносини.  Як відомо, 

Просвітництво зародилося в Англії. Першим, хто відкрито заявив  про бажання жити по 

- новому, був  англійський мислитель Джон Локк.   Початок доби пов’язують з 1690 

роком, а саме  з публікацією  праці   Дж. Локка «Дослід про людський розум». На 

початку  XVIІI ст.  думки англійця були підхоплені й розвинуті французами Вольтером, 

Дені Дідро, Жан-Жаком Руссо. Це сприяло тому, що Францію почали називати центром 

Просвітництва.     Прогресивні погляди поширились і в інших європейських країнах: 

Німеччині, Нідерландах, Італії, Росії, Україні. Отже, доба Просвітництва — це 

історичний відрізок часу, хронологічні межі якого прийнято окреслювати двома 

європейськими революціями — буржуазною революцією в Англії (1688—1689) та 

Великою Французькою революцією (1789—1794).   

Учитель. (слайд №11)   Просвітництво - це ідейно-політичний і естетичний рух (доба),  

важливий етап розвитку європейської ідеології та культури наприкінці  XVII  – у XVIІI 

ст. (запис у зошитах).  

  У цей час відбулися глобальні зміни у сфері ідеології: провідна роль у духовному житті 

суспільства почала відводитися філософії. Саме тому ХVIII століття називають добою 

філософії. У той час філософію розуміли як «науку про щастя» та економічне 

процвітання людства. Філософів і письменників ХVIII століття називають 

просвітителями. Ті, що несуть світло істини.  Якими ж є особливості доби 

Просвітництва? 

 

Учень – консультант. (слайд №12-17)   

По-перше, характерною особливістю доби є  надання великого значення розуму та 

досвіду як джерелу знань. Просвітники наголошували, що саме розум відкриває людині 

широкі двері як у її внутрішній світ, так і зовнішній – тобто допомагає зрозуміти закони, 

за якими влаштовані природа і суспільство. Слово «розум» в добу Просвітництва стає 

ключовим у назвах наукових робіт. Наприклад,  Джон Локк   «Дослід про людський 

розум», Г. Лейбніц «Нові роздуми про людський розум»,  К. Гельвецій «Про розум»; 

Іммануїл Кант «Критика практичного розуму»;  у  назвах  літературних  творів:  

О.Грибоєдов «Лихо з розуму». Недаремно,   добу   Просвітництва  ще   називають – 

«доба Розуму», «доба світочів», «царство» Розуму.   Це був час поширення освіти серед 

найрізноманітніших прошарків населення. Філософія Просвітництва базувалася на 

безмежній вірі в могутність розуму, в можливості прогресу, ґрунтувалася на повазі до 

науки і жвавому інтересі до оточуючого світу. Невипадково саме в цю епоху вперше в 

історії культури було покладено початок грандіозній науковій праці – «Енциклопедії, 

або Тлумачному словнику наук, мистецтв і ремесел» (1751-1774), яка вийшла в 35-ти 

томах. Вона вміщує матеріали, присвячені найрізноманітнішим галузям знань: історії, 

математиці, філософії, літературознавству. Головний редактор «Енциклопедії» - 

французький письменник Дені Дідро. Ідеологами й виконавцями цього грандіозного 

проекту були Д’Аламбер, Монтеск’є, Ш.Ж.Руссо, Гольбах, Вольтер і інші. 

   

Учень – консультант. (слайд №18-20)   

Характерними особливостями доби Просвітництва є критика недосконалого 

суспільного ладу, нерівності. Віра в те, що ідеї можуть змінити суспільство, що 



моральне виховання людини – шлях до вдосконалення суспільства. Д. Локк 

стверджував: у  людини немає вроджених ідей, кожна людина від народження «табула 

раса»  - в перекладі з латині  «чиста дошка» і все, чого досягає – завдяки вихованню. 

«Дев'ять десятих людей робляться такими, якими вони є, тільки завдяки вихованню». 

Ще одна особливість –  прагнення повернутися до сутності природи, бо природа – 

розумна. «Природною людиною» діячі Просвітництва називали людину, не зіпсовану 

упередженнями та вадами, що панували в феодально-монархічному суспільстві. В 

основі цієї концепції лежала ідея рівності та свободи як природного стану кожної 

людини. Отже, провідні ідеї Просвітництва: 

• Культ розуму та науки.  

• Надання переваги досвіду. 

• Віра в перетворюючу силу ідей та освіти.  

• Утвердження великої виховної ролі літератури та мистецтва у суспільстві. 

• Виховання гармонійної людини за законами розуму та природи. 

• Визнання впливу суспільного і природного середовища на формування людини. 

• Проголошення цінності людини незалежно від її походження.  

• Утвердження рівності всіх людей. Усі мають однакові права на щастя й вільне 

життя. 

• Переосмислення питань світобудови й суспільного порядку. 

 

Учитель. (слайд №21-22)  Основна ідея Просвітництва - це ідея освіченої монархії -  на 

чолі держави повинен був стояти освічений монарх (монарх-філософ), покровитель 

мистецтв, наук, ремесел. Принципово важливим є питання щодо ставлення просвітників  

до релігії. Інколи можна  почути  ствердження, що  просвітники були  відвертими 

атеїстами. Але,    щоб    остаточно    в     цьому    переконатися,  треба  спочатку 

визначитися,    що    таке    атеїзм,   антиклерикалізм,   деїзм.  

- Чи знаєте ви, кого називають атеїстами, антиклерикалами, що таке деїзм? 

(Просвітники були антиклерикалами, а не атеїстами. Вони піддавали критиці релігійні 

догми, церкву,  духовенство. Для них був характерний деїзм –   учення про те, що Бог є 

і Всесвіт, створений саме ним).  

 

Висновки. (слайд №23)  Головна ідея Просвітництва - завдяки знанням змінити цей 

недосконалий світ. Головне завдання Просвітництва - боротьба з феодалізмом, 

абсолютизмом, духовенством. Головні герої епохи - люди науки, мистецтва, 
державні діячі-реформатори. Героєм у творах мистецтва стає «природна людина», 

тобто звичайна,  не зіпсована цивілізацією,  наділена талантом, здібностями і розумом.  

Просвітництво - час відкриттів і подорожей, створення перших енциклопедій і  

бібліотек, період науково-технічного прогресу (бурхливий розвиток природничих наук, 

математики, астрономії, фізики). 

Учитель.  (слайд №24)  Основним джерелом поширення просвітницьких ідей  була 

художня література, яку дуже цінували просвітники саме за її широкі можливості 

впливу на суспільну свідомість. 

 

  Пошуково-дослідницька робота.  (слайди №25-26)   
У XVIII ст. паралельно розвивалися три основні художні напрями – просвітницький 

класицизм, просвітницький реалізм і сентименталізм, а також існувало мистецтво 

рококо 

Робота в групах. (3 групи. За кількістю літературних напрямів) 
Завдання: 1. Опрацювати теоретичний матеріал на картці-інформаторі. 



2. З'ясувати його характерні особливості (записати їх на окремому листку) 

3.  Назвати представників цього напряму. 

(робота триває 3-4 хв., після цього представники групи дають стислу відповідь на 

запитання і розташовують записи на листках на дошці, на якій записані літературні 

записи. Їхня відповідь підтверджується матеріалом на слайдах). (слайди №27-35)   

 

КАРТКИ-ІНФОРМАТОРИ. 

Просвітницький класицизм. Просвітницький класицизм продовжував традиції 

класицизму XVII ст., але на новій основі. Відродження класицизму в епоху XVIII ст. 

багато в чому було обумовлене «культом розуму», який панував у добу Просвітництва. 

Якщо у XVII ст. проголошувалася ідея служіння монарху й державі, то у XVIII ст. 

утверджується думка про необхідність служіння всьому суспільству, справі свободи, 

рівності й справедливості. Герої просвітницьких творів охоплені ідеєю змінити 

існуючий порядок і встановити більш розумний і гуманний.  

Лідером французьких просвітників був Вольтер, автор численних філософських та 

історичних трактатів і відомий письменник. Представники: Вольтер, Й. В. Ґете, Ф. 

Шиллер, Д.Фонвізин. 

Просвітницький реалізм. Основою просвітницького реалізму став принцип 

наслідування природі, заявлений просвітниками. Представники просвітницького 

реалізму прагнули до якомога більш точного і достовірного відтворення життєвих 

реалій, до відображення життя таким, яким воно є в реальності. Письменники не 

боялися соціальної критики, сміливо викривали вади суспільства та їх згубний вплив на 

людину. Новим для літератури того часу було те, що характер людини був поданий в 

еволюції, у зв'язках із природним та соціальним середовищем. Особливе значення 

надавалося проблемам виховання людини, становленню її в складних умовах. 

Просвітницький реалізм вивів на перший план героїв з демократичного середовища, 

показав їхню боротьбу за існування, за визнання в суспільстві, за утвердження почуття 

гідності. Автором концепції «природної людини» є Ж-Ж.Руссо.   Представниками 

просвітницького реалізму були письменники Д.Дефо, Д. Дідро, Дж. Свіфт, Г. Філдінг,  

художники В. Хогарт, С. Шарден та ін.  

Сентименталізм  Літературний напрям другої половини XVIII — початку XIX ст., у 

якому утверджується «культ почуттів», «культ серця» на противагу «культу розуму». 

Сентименталізму притаманні такі риси, як увага до внутрішнього світу людини, 

возвеличення почуттів, простоти, природності. Сентименталізм дістав свою назву від 

роману англійського письменника Лоренса Стерна «Сентиментальна подорож по 

Франції та Італії» (1768). У центрі зображення письменників-сентименталістів — життя 

простих людей з їх душевними переживаннями, почуттями та настроями. 

Сентименталісти віддавали перевагу таким подіям, які могли розчулити читача, 

зворушити його, примусити хвилюватися; вони описували страждання самотньої 

людини, нещасливе кохання, а нерідка й смерть героїв. Визначні представники 

європейського сентименталізму французькі письменники Річардсон, Бернанден де Сен-

П'єр, англійські поети Джеймс Томсон, прозаїки Лоренс Стерн, російські письменники 

Микола Карамзін та Олександр Радищев.  

 

Учитель.  (слайд №36) Рококо – напрям, що розвивався незалежно від ідей 

Просвітництва. Його представники орієнтувалися на смаки аристократії, тому твори 

відзначаються особливою вишуканістю та витонченістю форм, пишністю й багатством 

засобів художньої виразності. 



(слайд №37)  Доба Просвітництва відкрила ціле сузір’я  видатних людей.  Дух 

Просвітництва знайшов вияв у різних галузях: філософії (Дж.Локк, К.А Гельвецій, 

Е.К.Шефтсбері), в живопис і (В.Хогарт, Т.Гейнсборо,Ж.Б.Грез, Ж.Б.С.Шарден та ін.), у 

музиці (Й.С.Бах, Й.Гайдн, Глюк та ін.),  у скульптурі (Е.М.Фальконе, Ж.А.Гудон та ін.). 

Вони – світочі доби Просвітництва. Деякі з них – багатогранні особистості. (слайд  38)   

Виступ учня. Просвітництво в Україні. (слайд  39)  Випускники Києво-Могилянської 

академії стали в Україні першими носіями ідей Просвітництва. Свій суспільний ідеал 

просвітники формували на основі ідей  свободи і рівності. Просвітництво в Україні – це 

творчість видатного мандрівного філософа Г. С. Сковороди. Його вплив на подальший 

розвиток вітчизняної культури безумовний. Філософ, поет, фольклорист, перекладач, 

педагог. 

 

VІ. Закріплення знань та умінь учнів. 

«Коло думок» – вирішення проблемних питань. 
 – Чому просвітники надавали таке велике значення освіченості монарха?  

 – Одним із центральних понять Просвітництва було поняття «природна людина». Як ви 

розумієте цей вислів? Чи погоджуєтесь ви з думкою просвітників?  

– Просвітники проголосили ідею рівності від народження всіх без винятку людей? Як 

ви вважаєте, вони мали рацію?  

 – Чи справді визнав би граф Дорант, герой комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич, 

міщанина Журдена рівним собі?  

–  Ідея расової рівності . Ким вважала себе білошкіра людина?  

   

 Творча робота. Робота у парах «На смак і колір»: 
• Скласти «Похвальний лист Просвітництву» 

• Скласти сенкан «Просвітництво»  

Просвітництво 

Освічене, філософське. 

Навчає, виховує, вдосконалює. 

Людина може змінити все. 

Розум. 

VІІ. Підсумок уроку. 
 

Повернення до «Портретної галереї» 
- Перед вами портрети відомих письменників. А чи знайомі вони вам? Назвіть їх. 

(слайд  40)   
  Інформаційна картка «Доба Просвітництва» (демонстрація індивідуальної 

роботи учнів, можна розташувати на дошці) (слайд  41) 

   

Учитель. (слайд  42) Висновок. Епоха Просвітництва – одна із видатних сторінок в 

історії західноєвропейської культури. В добу Просвітництва заклались основи 

демократичного устрою сучасного цивілізованого світу, сформувались європейські 

цінності, систематизувались наукові досягнення людства. 

 

VІІІ.  Рефлексія  

  «Мікрофон» (слайд  43)   
- Що допомогло вам працювати сьогодні на уроці?   

- Чи справдилися ваші очікування щодо уроку?   

ІХ.  Оцінювання навчальних досягнень учнів. 



Х.  Домашнє завдання. (слайд №44) 
Опрацювати  С. 7-12, 17-26. 

Творче завдання:  

• створити мультимедійну презентацію  «Цікаві факти біографії Д. Свіфта». 

• Створити колаж «Портрет доби Просвітництва». 

• Просвітителі надавали основну роль освіті та вихованню в оновленні світу. 

Запропонуйте власну програму самоосвіти й самовиховання сучасної людини. 

Сформулюйте свої думки тезами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Джонатан Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 ч.). Історія 

написання твору. Просвітницькі ідеї у творі. 
 

 

Мета:  визначити місце роману «Мандри Лемюеля Гуллівера» у творчому доробку Дж. Свіфта; 

охарактеризувати роман як вершину творчості письменника; розвивати словниковий запас 

старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу 

художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних 

цінностях; розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати 

навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та 

уміння критично оцінювати теоретичний матеріал;  виховувати прагнення до літературної освіти, 

естетичний смак; розширювати кругозір школярів. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

 

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

 

Інтерактивна вправа «Закінчіть речення» 
— Ідеали просвітителів — … (віра в досконалість людини, в її здатність діяти вільно, 

утвердження пріоритету високої моралі, людяності). 

 

IІІ. Робота над темою уроку 
 

1. Заслуховування повідомлень або перегляд презентацій, відео «Біографія Дж. 

Свіфта» 

2. Колективне складання пам’ятки «Штрихи до портрета Дж. Свіфта» 

- Народився в Ірландії 1667 р. 

- Закінчив Дублінський університет, після чого перебував у Лондоні на службі у 

відомого державного діяча й дипломата В. Темпля. 

- Літературну діяльність почав із памфлетів — статей, які гостро висміювали вади 

суспільства, політичні партії. 

- За сімейною традицією висвятився на священика. 

- Вів активну політичну діяльність (був «міністром без портфеля»). 

- В Ірландії став настоятелем собору Святого Патріка. 

- У 1726 році вперше побачив світ роман «Мандри Лемюеля Гуллівера», що мав 

надзвичайний успіх. 

- У 1729 р. Свіфта обрали почесним громадянином міста Дублін. 

- 1745 року вся Ірландія проводжала митця в останню путь. На надгробку були 

викарбовані слова: «Тут упокоївся Дж. Свіфт, декан церкви, і жорстоке обурення вже 

не може терзати його серце. Іди, мандрівнику, наслідуй, якщо можеш, ревного 

поборника мужньої свободи». 

 

Учитель. Почесне місце у світовій літературі Свіфт посів завдяки книзі «Мандри у різні 

віддалені країни світу Лемюеля Гуллівера, спочатку хірурга, а потім капітана кількох 

кораблів». Задум же твору народився у гуртку лондонських дотепників, які 



придумували гумористичні історії від імені обмеженого ученого-педанта Мартина 

Скріблеруса (тобто «писаки».). Саме пародійна манера виступів учасників цього гуртка 

і стала імпульсом для створення його головного сатиричного шедевру. 

 

Перегляд буктрейлера. 

 

4. Складання паспорту-характеристики твору. 

 

Учитель. Твір Дж. Свіфта посідає чільне місце в культурі Просвітницької доби. Автор 

прагне пробудити в читачеві почуття внутрішнього опору тим обставинам, які існують 

як звичайні й узаконені громадською думкою, але насправді не повинні бути такими. 

Обурений несправедливістю, що панувала у тогочасній Англії, письменник створює 

роман-пародію, роман-сатиру, читаючи який можна провести паралелі між Ліліпутією 

та Англією. 

5. Колективне створення порівняльної таблиці «Ліліпутія та Англія часів Дж. 

Свіфта». 

V. Підбиття підсумків уроку. 

Літературна гра «Лови помилку» 
- Батьківщиною Гуллівера був Лондон. (Ноттінгемпшир.) 

- Ще з дитинства Гуллівер мріяв про те, що він стане багатим та знаменитим. (Він мріяв 

про морські подорожі.) 

- Гроші, які надсилав батько, Гуллівер витрачав на їжу та розваги. (Він купував книги з 

мореплавства, математики, географії, природознавства.) 

- За освітою Гуллівер був юристом. (Лікар.) 

- Судно, на якому Гуллівер відплив з Брістоля 4 травня 1699 р., мало назву «Ластівка». 

(«Антилопа».) 

- Ліліпути не змогли забрати у Гуллівера його компас. (Окуляри.) 

- Ім’я, що дали ліліпути Гулліверу, перекладали як Ведмідь-Гора. (Чоловік-Гора.) 

- Гулліверу надали титул нардака — найнижчий титул у державі. (Це найвищий титул.) 

- «Риси обличчя його гострі й мужні; ніс — орлиний, шкіра — оливково-смаглява, 

постать — струнка; у поводженні — велич» — так автор описав Гуллівера. (Імператора 

Ліліпутії.) 

- Ворожих партій, котрі існували в Ліліпутії, було 3. (2.) 

- Щоб отримати нагороду в Ліліпутії, потрібні були спеціальні знання, розум, вміння 

орієнтуватися в політиці й економіці. (Потрібно було вище за всіх стрибнути на 

канаті.) 

- Гуллівер залишив Ліліпутію, бо він мріяв побачити нові країни, відкрити нові світи. 

(Бо імператор віддає наказ його осліпити.) 

 

Учитель.  Отже, спочатку роман «Мандри Гуллівера» ми сприймаємо як смішну, веселу 

казку про велетня і пігмеїв, але швидко розуміємо, що йдеться про найголовніше — про 

людину й суспільство. Автор показує мізерність державного життя, безглуздя 

політичної метушні і нездарність політиків. Саме ці Просвітницькі ідеї втілив у своєму 

твір письменник Дж. Свіфт. 

 

VІ. Домашнє завдання. 
Опрацювати С. 26 – 33, охарактеризувати образ Гуллівера (колаж, презентація, кросенс, 

електронна книга, інфографіка), виконати завдання 29 С. 35* 

 



Тема. Джонатан Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера». Образ Гуллівера 

як втілення концепції нової людини. 
 

 

Мета: продовжити текстуальне дослідження роману Джонатана Свіфта «Мандри Гуллівера», 

зробивши головний акцент на з’ясуванні звичаїв та державного устрою Ліліпутії та характеристиці 

образу Гуллівера, крізь призму сприйняття якого подано художню модель Ліліпутії; розкрити тісний 

зв'язок образу Гуллівера й усього роману Свіфта з його просвітницькими переконаннями; розвивати й 

удосконалювати навички поглибленого смислового дослідження тексту й усвідомлення його значення 

для формування власних світоглядно-естетичних позицій; сприяти формуванню критичного 

ставлення до реалій сучасності та активної життєвої позиції. 

Обладнання: фрагменти міні-серіалу «Мандри Гуллівера, портрет письменника, ілюстрації до 

твору. 

 

 Немає людини більш сліпої, ніж та,  

яка не хоче бачити. 

Джонатан Свіфт 
 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент 

II. Мотивація навчальної діяльності учнів. Актуалізація опорних знань учнів. 

 

- Уважно прочитайте слова Джонатана Свіфта, узяті за епіграф до нашого уроку. 

Поміркуйте, яку головну мету ми маємо поставити перед собою, продовжуючи 

опановувати сенс смислового навантаження його складного месиджу людству, роману 

«Мандри Лемюеля Гуллівера»? (Головне завдання - побачити, почути й зрозуміти, що 

найбільше турбувало геніального митця й мислителя Просвітництва Джонатана 

Свіфта, що він хотів  донести своїм єдиним романом до читача, свого сучасника, й 

читача наступних поколінь, чим його книга про Гуллівера може бути корисною нам, 

українцям XXI століття.) 

Перевірка домашнього завдання 29, С. 35. 

 

Вікторина для найуважніших читачів 
1) Які речі завжди брав із собою у плавання Гуллівер? (Книги.) 

2) Яку науку вивчав Гуллівер? (Медицину.) 

3) Як Гуллівер опинився на острові ліліпутів? (Через корабельну аварію.) 

4) Чому Гуллівер не зміг піднятися після того, як опритомнів на берегу? (Бо був 

прив’язаний.) 

5) Які науки добре розвинені в Ліліпутії? (Математика, механіка.) 

6) Де виховувалися діти в Ліліпутії? (У закритих будинках.) 

7) Що здивувало Гуллівера в країні Ліліпутії? (Не було бруду, безладу.) 

8) У статуї правосуддя в Ліліпутії шестеро очей. Що вони символізували?(Всевідання.) 

9) Як називалася країна, з якою воювала Ліліпутія? (Блефуску.). 

10) Скільки часу тривала запекла війна між країнами? (36 місяців.) 

11) Який наз імператора відмовився виконувати Гуллівер? (Бути знаряддям 

закріпачення вільного та відважного народу.) 



12) Що взяв із собою на згадку про маленькі країни Гуллівер? (Корів та овець, гроші, 

портрет імператора та інші дивні речі.) 

 

III. Оголошення теми й завдань уроку 
Учитель. Ми продовжуємо текстуальне дослідження роману Свіфта про Гуллівера, й 

сьогодні головний акцент робимо на характеристиці світу, до якого потрапив головний 

герой, та характеристиці Гуллівера як образу людини доби Просвітництва. 

 

Герменевтична бесіда 

- З чиєї точки зору перед читачем постає Ліліпутів? (Читач бачить Ліліпутію очима 

Гуллівера.) 

- Як ви вважаєте, це бачення слід вважати об’єктивним чи суб'єктивним? Наведіть 

аргументи. («Вся місцевість здавалася суцільним садом, а обгороджені лани, приблизно 

сорок квадратних футів кожний, скидалися на квітники. Лани чергувалися з лісами, де 

найвищі дерева, на мою думку, були не більше семи футів заввишки. Ліворуч від себе я 

бачив місто, що нагадувало театральну декорацію».) 

- Знайдіть у цій цитаті ключові слова, які доводять, що бачення Гуллівера збігається з 

авторським баченням. («Театральна декорація». Цим самим Свіфт ніби налаштовує 

читача не довіряти тому, що бачать очі Гуллівера, а до всього ставитися критично. 

Штучність, іграшковість, фальшивість відразу мають насторожувати мислячу 

людину, а саме на мислячих читачів-сучасників і розраховував Свіфт.) 

  

Самостійна робота учнів над заповненням кліше схеми-таблиці 

«Закони, звичаї й традиції Ліліпутії» 

 
№ Позиція для 

визначення 

Відповідь Цитатне 

підтвердження 

1 Назва країни   

2 Столиця   

3. Географічна 

характеристика 

 

 

 

  

4. Населення   

5. Наука   

6. Звичаї   

7. Форма правління   

8. Політичні сили   

9. Закони   

10

. 

Освіта і виховання 

дітей 

  

11 Зовнішня політика   

12 Принципи відбору 

кадрів на керівні 

посади 

  

 



Бесіда. 
- Що було головною метою Гуллівера, коли він потрапив до ліліпутів? (Отримати 

свободу.) Яким чином він сподівався її отримати? Чому він обирає саме такий шлях? Як 

би ви поводилися в подібній ситуації? («Моя лагідність і добра поведінка так вплинули 

на імператора та його двір, а також на армію і весь народ, що я почав сподіватися 

незабаром дістати волю. Я докладав усіх зусиль, щоб підтримувати це прихильне 

ставлення до себе».) 

- Як довго Гуллівер перебуває у ліліпутів? (9 місяців і 13 днів.) Чому? (Автор дає своєму 

героєві час детально вивчити новий для нього світ та пройти ряд випробувань, що мали 

його поставити перед дилемою - хто він: дійсно вільна людина чи раб?) 

- Дайте оцінку епізоду обшуку Гуллівера. Чи не вбачаєте ви в цьому акті прояв 

приниження гідності людини? Чому він добровільно віддав свої особисті речі? 

Аргументуйте відповідь. 

- Що з речей Гуллівера найбільше зацікавило імператора? Як ви думаєте, чому? 

- Доведіть, що свобода, яку отримав Гуллівер за рішенням кабінету міністрів, насправді 

не була свободою в її демократичному розумінні. Проаналізуйте документ, у якому 

зазначено права та обов’язки Чоловіка Гори. Чи можна цей документ вважати 

документом демократичних прав і свобод людини? Чому? Поясніть роль гіперболи у 

змалюванні витрат на прогодування Гуллівера у кількості, що дорівнює можливості 

прогодувати 1728 ліліпутів? Цієї їжі багато чи мало? У чому тут, по-вашому, полягає 

парадокс і сенс глузувань Свіфта? (Гуллівер отримує рівно стільки, щоб не померти з 

голоду. Свіфт глузує з раціоналізму ліліпутів та надмірного захоплення культом розуму, 

який панував за доби Просвітництва.) 

- Чому проти його звільнення виступив адмірал Скайреш Болголам? Чому він став 

«смертельним ворогом» Гуллівера? 

- Чому секретар у таємних справах Релдресел представив Гулліверу як два найважчих 

лиха, що тяжать над Ліліпутією, - «гострі партійні чвари всередині країни і можливий 

напад надзвичайно могутнього зовнішнього ворога»? 

- Яка з партій є провладною? (Слемексенів, хоча вона менша числом, ніж партія 

Тремексенів.) У чому сенс побоювань представників правлячої партії? Яку роль відіграє 

кульгавість спадкоємця трону й те, що один із його підборів вищий за інший? Поясніть 

сенс цієї алегорії з різною висотою підборів. (Слемексени бояться нестабільності, яку 

уособлює собою різна висота підборів спадкоємця та перехід влади до Високих 

Підборів, яким нібито симпатизує принц.) 

- Що є головною причиною зовнішнього конфлікту Ліліпутії з Блефуску? (Конфлікт 

Тупоконечників з Гостроконечниками, що уособлює собою спочатку внутрішній 

релігійно-політичний конфлікт Ліліпутії, втечу Тупоконечників до Блефуску, яка стала 

прецедентом до війни між країнами, що вже триває 36 місяців (тобто 3 роки). 

 

- Розкрийте алегоричний підтекст воєнного конфлікту між Ліліпутією та Блефуску. (Під 

Ліліпутією Свіфт мав на увазі не тільки конкретну сучасну йому Англію, до чого 

схиляється більшість дослідників, а й будь-яку імперію, сутністю зовнішньої політики 

якої є прагнення розширення своїх володінь у будь-який спосіб. Хоча сучасники 

сприймали цю фантастичну країну як карикатурне зображення Англії з жорсткою 

антилюдяною внутрішньою політикою та загарбницькою імперською зовнішньою 

політикою і вбачали у конфлікті Ліліпутії з Блефуску відображення релігійного 

конфлікту між Англією та Ірландією, посилаючись на те, що Блефуску теж острів. 

Проте вже ряд мислячих сучасників Свіфта вбачали у зображенні війни між двома 

фантастичними країнами багаторічний конфлікт між Англією і Францією, що 



намагалися задовольнити свої імперські амбіції («ось серед оцих міжусобиць нам 

загрожує напад війська з острова Блефуску, другої великої держави світу, майже 

такої ж великої й могутньої, як імперія його величності».)  

Сьогодні ж ми сприймаємо алегорію війни між Англією і Блефуску як узагальнене 

художнє відображення воєнного конфлікту імперій, що намагаються утвердити своє 

владарювання на щонайбільших територіях у будь-який спосіб, знаходячи для 

виправдання конфлікту в очах світової спільноти найбезглуздіші аргументи (наприклад, 

з тупого чи гострого кінця розбивати яйце).  

Сама назва «Блефуску» наштовхує на міркування в просторі етимології цієї назви, 

утвореної від слова «блеф» (англ, bluff - обман: 1. Прийом у грі в покер: гравець, що 

має погані карти, але діє так, щоб суперники вважали його карти виграшними; 

2. Вигадка, ілюзія, обман, розрахований на створення хибного уявлення; дія, що 
вводить в оману або розрахована на те, щоб когось залякати).) 

 

- Яка з проблем, по-вашому, є більш вагомою - внутрішня чи зовнішня? 

- Чим став Гуллівер для ліліпутів у війні з Блефуску? Доведіть геніальність і простоту 

його плану щодо захоплення ворожого флоту Блефуску. Чому ініціативу створення і 

виконання цього плану Свіфт віддає Гулліверу, а не адміралу Болголаму? 

Аргументуйте. 

- Чому Гуллівер потрапив у немилість до імператора Ліліпутії? Розкрийте 

узагальнюючий сенс стосунків Гуллівера з владою. (Гуллівер «рішуче відмовився бути 

знаряддям поневолення незалежного й відважного народу». «Моя відверта й сміливо 

висловлена думка настільки суперечила намірам і поглядам його величності, що він так 

і не зміг пробачити мені. Він дуже тонко дав це зрозуміти на державній раді, де, як 

переказували мені, наймудріші підтримували мене принаймні своєю мовчанкою; зате 

інші, мої таємні вороги, не могли втриматися від деяких висловлювань, що відбились-

таки на мені, хоч і посередньо. Відтоді його величність і ворожа мені кліка міністрів 

розпочали інтригу проти мене, яка через два місяці ледве не спричинилася до моєї 

загибелі. Ось як мало важать найбільші послуги, зроблені монархам, коли на другу 

шальку терезів покласти відмову догоджати їхнім примхам».) 

- Чи може порядна, ініціативна, освічена, віддана, законослухняна людина досягти 

високої посади і  визнання в Лілпутії?  

- Чому Гуллівер воліє віддатися на милість моря, ніж нового покровителя, 

блефусканського імператора? («вирішив не покладатися більше ні на монархів, ні на 

міністрів, якщо є змога обійтися без їхньої допомоги») 

- Розкажіть про порятунок Гуллівера. Чому він не залишився з родиною, а знову подався 

у море? Які алюзії з творами світової літератури у вас виникли? Як ви вважаєте, яку 

думку втілив Джонатан Свіфт, дозволивши своєму головному героєві розпочати 

наступну мандрівку? («Я пробув з дружиною та дітьми тільки два місяці, бо 

невгамовне жадання бачити чужі країни штовхало мене на нові пригоди, і я не міг 

усидіти вдома довше. Я залишив дружині півтори тисячі фунтів готівкою і найняв для 

неї гарний будинок у Редріфі. Решту свого майна, частково в грошах, частково в 

товарах, я взяв із собою, сподіваючись збільшити свої статки».) 

 

Виникають алюзії з циклом арабських казок про Синдбада-мореплавця, яким увесь час 

рухала невситима жага подорожей і пізнання оточуючого світу та бажання збагатитися. 

Дозволяючи своєму героєві знову вийти в море назустріч пригодам, Джонатан Свіфт 

спонукає головного героя, скоріше, до мандрівки, яка має завершитися віднайденням 

самого себе, набуттям цілісності й рівноваги Гуллівера, яких він так і не знайшов. Цим 



самим Свіфт показав нездоланну прірву між ідеалами Просвітництва та можливістю їх 

практичного втілення у життя, оскільки людина залишається комплексом вад, яких їй 

належить позбутися. 

 

ІV. Рефлексія 

Учитель. Ми розглянули з вами фантастичну історію Гуллівера - героя роману 

Джонатана Свіфта «Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу 

лікаря, а потім капітана кількох кораблів» (1726 року). Роман Свіфта написаний у 

традиціях меніпеї, в якій абсолютна свобода сюжетної вигадки мотивується «ідейно-

філософською метою - створювати виняткові ситуації для провокації і випробування 

філософської ідеї - слова, правди, втіленої в образі мудреця, шукача цієї правди» (М.М. 

Бахтін). На перший погляд в романі Свіфта чотири різних Гуллівери. Проте насправді 

перед читачем постають чотири різні грані однієї особистості, освіченої людини доби 

Просвітництва, яка шукає себе і сенс свого життя у жорстокому, ворожому їй світі, 

сповненому зла і вад. 

 
Інтерактивна вправа «Сенкан» 

Лемюель Гуллівер. 

Витривалий, відважний. 

Мандрує, дізнається, дивується. 

Разом з головним героєм читачі замислюються над людським та суспільни- 

ми вадами. 

Мандрівник 
V. Домашнє завдання 

Виконати завдання 31 на С. 35. (Уявіть себе мандрівником, який потрапив до Ліліпутії. 

Розкажіть ліліпутам про свою Батьківщину. Поміркуйте, що може вразити їх у вашій 

розповіді. На знак правдивості ваших слів присягніться так, як прийнято в Ліліпутії) 



Тема. Джонатан Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера». Жанрова 

своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної 

фантастики). Засоби комічного. Езопова мова 
 

 

Мета: завершити цілісне аналітико-інтерпретаційне дослідження першої частини роману; з’ясувати, яким 

чином засоби комічного та алегорія (езопова мова) дали можливість Джонатану Свіфту втілити авторський 

задум; розкрити цінність твору для людства та актуальність проблем, означених Свіфтом у творі, для 

сучасної України та українців; сприяти формуванню критичного мислення учнів та критичного ставлення до 

самих себе й оточуючого світу; спонукати учнів до самовдосконалення шляхом освіти та духовного розвитку. 

 

Обладнання: Олександр Розенбаум. Пісня «Гуллівер у ліліпутів»; фрагменти екранізацій та 

мультиплікаційних версій книги, портрет письменника, тексти твору. 

 

Сатира- це своєрідне дзеркало, 

у якому кожен, хто в нього дивиться, 

бачить будь-яке обличчя, крім власного. 

Джонатан Свіфт 

 

Перебіг  уроку 

 

I. Організаційний момент. Актуалізація опорних знань учнів. 

 

Літературний диктант. 

На початку жителі Ліліпутії зустрічають Гуллівера цілком _________. Йому дають ім’я  

__________, надають _________, забезпечують __________ - що особливо важко – адже 

його раціон рівний раціону __________ ліліпутів. З Гуллівером привітно розмовляє сам 

__________, надає йому безліч почестей. Одного разу Гулліверу дарують навіть титул 

_________, найвищий титул у державі. 

 

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 

 
Учитель. Видатний український митець Олександр Довженко писав: «Якщо вчуєш 

жарт, шукай у ньому приховану правду». Саме для цього Джонатан Свіфт звертається 

до комічного зображення дійсності, щоб показати приховану правду, і про це ми 

поговоримо на сьогоднішньому уроці.  

 

Бесіда 
-  З якою метою Дж. Свіфт у романі «Мандри Лемюеля Гуллівера» використовує 

елементи фантастики? (Через зображення вигаданих маленьких істот показати 

глибинні вади тогочасного суспільства.) 

- Пригадайте, у чому полягає різниця між такими поняттями, як гумор, сатира, сарказм, 

іронія. 

Учитель. Дж. Свіфт був майстром художнього слова, який прекрасно володів усією 

палітрою засобів комічного: сатирою, гумором, сарказмом, іронією. Особливо 

промовистими є різні невідповідності — фізична (у країні ліліпутів герой надто 

великий.), морально-етична (миролюбність і гуманні наміри Гуллівера в атмосфері 

підозр і честолюбної метушні.) тощо, що посилює ефект комічності. 



Робота зі словником 
Езопова мова — замаскований спосіб думок з натяками, недомовками 

(інакомовлення, алюзії, іронії, алегорії.) задля уникнення цензурних чи будь-яких 

інших заборон, переслідувань. 

 

- Уважно прочитайте вислів Фрідріха Шиллера про сутність сатири. 

«У сатирі дійсність, як певна недосконалість, протиставляється ідеалу як вищій 

реальності». Доведіть, що Джонатан Свіфт, істинний мислитель доби Просвітництва, 

використав сатиру як основний художній засіб написання роману «Мандри Лемюеля 

Гуллівера» . У чому він вбачав дієвість сатири? (Сатира Свіфта спрямована проти 

суспільних і людських вад з орієнтиром на ідеал Просвітництва - освічену діяльну 

людину, здатну перетворити суспільство на щасливе гуманне середовище.) 

- Доведіть, спираючись на текст, що твір побудований на контрастах і конфліктах. 

- У чому, по-вашому, полягає головний конфлікт твору? Він зовнішній чи внутрішній? 

Наведіть аргументи, спираючись на текст першої частини роману. (На перший погляд 

здається, що головний конфлікт, зображений у «Подорожі до Ліліпути», - це конфлікт 

людини і суспільства (Гуллівера і правлячої верхівки Ліліпутії); проте головна проблема 

лежить глибоко всередині самого головного героя. Головний конфлікт твору, за 

авторським задумом, внутрішній - це конфлікт освіченої людини між прагненням 

свободи і духовним рабством, у якому вона перебуває. Свіфт ставив перед собою 

завдання так висміяти передусім людські вади, так їх окарикатурити, щоб мисляча 

людина злякалася своєї потворності й сама захотіла позбавитися своєї ницості, і, перш 

за все, рабської психології. Теж видатний мислитель, якого сучасники називали то 

«Міністром без портфеля», то «навіженим попом . вирішив озброїтися найдієвішими 

у сенсі впливу на читача засобами мистецтва слова - сатирою. гротеском, пародією; 

змусити людину мірку- ваі и над сторінками роману про мандри Гуллівера й робити 

висновки та починати діяти. Адже ідеалом Просвітництва була саме «Людина 

діяльна», здатна змінюювати на краще навколишній світ, починаючи ці зміни із себе.) 

 

- Яким художнім засобам Джонатан Свіфт надає перевагу у створенні роману «Мандри 

Лемюеля Гуллівера»? Виокреміть серед них три, які є визначальними у втіленні 

авторського задуму. (Свіфт майстерно використовує усі засоби комічного (гумор, 

іронію, насмішку, сатиру, гротеск, пародію, сарказм), проте з усіх них надає перевагу 

саме сатирі й гротеску, тому що вони максимально забезпечують можливість жорсткого, 

нещадного висміювання й критики людських та суспільних вад. Відверто знущатися з 

політиків та їхніх принципів влади Свіфт не міг (йому загрожувало ув’язнення, а то й 

фізична розправа), тому він використав такі художні засоби, за допомогою яких можна 

було б утаємничити сутність авторського задуму, відволікти увагу цензури, але при 

цьому зберегти найдієвіші важелі впливу на читача. Тому Свіфт додає до засобів 

комічного засоби фантастики (створює нереальні світи, ірреальні істоти), надає право 

говорити замість себе самому головному героєві (розповідь ведеться від імені першої 

особи) та використовує весь комплекс «езопової мови», передусім алегорію, гіперболу 

та літоту. Тож якщо визначати з художніх засобів, використаних Свіфтом, три 

найпродуктивніші в утіленні авторського задуму, вважаємо, що варто зупинити вибір 

саме на сатирі, гротеску та алегорії.) 

 

Самостійна робота учнів у групах 

Клас поділяється учителем на групи для виконання самостійної роботи за такими 

позиціями: 



I група: учні дають стисле визначення сатири, добирають з тексту першої частини 

роману «Мандри Лемюеля Гуллівера» «Подорож до Ліліпути» 2-3 приклади та 

пояснюють сенс їх використання у творі. 

Сатира - гостре, нещадне висміювання та критика людських та суспільних вад і 
хиб. 

Закони Ліліпутії. Висміювання отримання посад та нагород у державі.Зображення 

протистояння політичних партій (Тремексенів та Слемексенів). Релігійні конфлікти - 

боротьба Тупоконечників і Гостроконечників. 

 

II група: учні дають стисле визначення гротеску, добирають з тексту першої частини 

«Подорож до Ліліпути» 2-3 приклади та пояснюють сенс їх використання у творі. 

 

Гротеск - тип художньої образності, який ґрунтується на химерному поєднанні 

фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного, 
життєподібного і карикатурного, найвищий ступінь комічного. 

Імператорська милість щодо визнання заслуг Гуллівера у війні з Блефуску та визначенні 

покарання Людині-Горі за «державну зраду» (осліплення людини - це вияв милості?). 

Права і обов’язки Гуллівера, де з 9 позицій лише однією, останньою, за ним закріплене 

право не вмерти з голоду. Усі інші вимагають від нього цілковитої покори та слугування 

владі. 

 

III група: учні дають стисле визначення алегорії та езопової мови, добирають з тексту 

першої частини «Подорож до Ліліпути» 2-3 поиклади та пояснюють сенс їх 

використання у творі. 

 

Алегорія - спосіб інако- мовлення, двоплано- вість художнього зображення, 

приховування реальних осіб, предметів і явищ під конкретними художніми 

образами на основі асоціацій. Езопова мова - алегоричне висловлювання думок з 

іронічними натяками й недомовками. 

 

Ліліпутія - Англія. 

Імператор Ліліпутії - англійський король Георг. Мілдендо - Лондон. Імператорський 

палац - Вестмінстерський королівський палац у Лондоні. 

Синя,червона й зелена шовкові нитки як вищі державні відзнаки Ліліпутії - ордени 

Підв’язки, Бані, Святого Андрія в Англії. 

Блефуску - Франція (та деякі інші країни Західної Європи). 

Тремексени і слемексени - політичні партії Англії «торі» й «вігі». Гостроконечники й 

тупо- конечники - представники різних релігійних конфесій, що були наявні на той час 

в Англії: протестанти, католики, пуритани, англіканці. Танці придворних на канаті - 

алегорія отримання високих посад у Британській імперії. Війна між Ліліпутією та 

Блефуску - алегорія війни між Англією та Францією за розширення територій в Європі 

(за «іспанську спадщину») тощо. 

 

IV група: учні дають стисле визначення фантастичного в літературі та добирають з 

тексту першої частини «Подорож до Ліліпути» 2-3 приклади, пояснюють сенс їх 

використання у творі. 

Фантастика - зображення уявного, нереального, невідомого або неможливого у 

реальному світі. 

 



Ліліпутія - неіснуюча країна. У світі немає людей, зріст яких би дорівнював приблизно 

15 сантиметрам.(Ще більш фантастичними є наступні три частини книги.) 

 

Vгрупа: учні дають стисле визначення гіперболи, добирають з тексту першої частини 

«Подорож до Ліліпути» 2-3 приклади та пояснюють сенс їх використання у творі. 

 

Гіпербола - художній троп, умисне перебільшення для посилення виразності. 

Зріст Гуллівера для ліліпутів - Чоловік гора! Годування Гуллівера (герой потребує їжі 

як 1723 ліліпути). Гуллівер сам у рибальських сітях притягнув увесь флот Блефуску. 

Характеристика імператора Ліліпуті!, що в своїх маніфестах гучно називає себе 

«гордість і жах всесвіту, монарх над усіма монархами; найвищий серед усіх синів 

людських; той, що ногами спирається на центр землі, а головою торкається сонця» і 

т. д., виявляється в дійсності жалюгідною істоткою, що вигідно вміщується на долоні 

 

VI група: учні дають стисле визначення літоти, добирають з тексту першої частини 

«Подорож до Ліліпути» 2-3 приклади та пояснюють сенс їх використання у творі. 

 

Літота - художній троп, применшення, навмисне зменшення предметів, осіб, 
ознак. 
Ліліпути й Ліліпутія (описи країни, її жителів, імператора й імператриці, придворних, тварин, рослин, 

предметів). Все у 12 разів менше, ніж у реальному світі. Відлік часу в Ліліпуті!, здійснюється не роками, як 

загальноприйнято, а місяцями. Примітка: освіченим ліліпутом виглядає Гуллівер у країні велетнів. У першій і 

другій частинах роману про Гуллівера «зменшення фізичного зросту людини є сатиричним засобом зменшення 

й того, що ми називаємо моральною та ідеологічною стороною людського існування».  

 

Учитель. Створивши Ліліпутію, Свіфт показав мініатюрну модель англійського суспільства, ненависні йому 

звичаї та порядки, міністрів, які претендують на панування і велич. Тому він вибирає саме іронію та сатиру як 

засіб боротьби з людськими вадами. 

 

IV. Рефлексія 
- Чи дає Свіфт програму позивних перетворень людини і людства в романі про мандри 

Гуллівера? Аргументуйте відповіді. 

- Які екранізації книги Джонатана Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера» вам відомі? 

Наскільки адекватно вони відтворюють авторський задум? Які з них є спрощеними 

варіантами, розрахованими на дитяче сприйняття? 

 

Прослухайте пісню Олександра Розенбаума «Гуллівер у Ліліпутів». 

- Наскільки композитору-барду вдалося передати сутність загальнолюдського 

спрямування сатири Свіфта? Поясніть сенс рядків пісні: «чем выше рост и шире лоб, 

тем лилипуты злее», «чем громче Гулливер поёт, тем лилипуты злее», «чем больше 

Гулливер даёт, тем лилипуты злее». 

- З якими фрагментами та ідеями «Подорожі до Ліліпути» перетинається їхнє смислове 

навантаження? 

- Чому Розенбаум ставить поряд такі два поняття як «любов» та «гулліверність»9 Як ви 

розумієте неологізм «гулліверність»? 

- Наведіть приклади з історії, пов'язані з перебуванням при владі «ліліпутів». Яку ціну 

людство заплатило й платить за непомірні амбіції «ліліпутів при владі»? (Наполеон, 

Гітлер, Путін.) 

- Чим книга Джонатана Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера» актуальна й важлива для 

сучасної України та українців? 

 



Літературний диктант 
1) Представником якої країни був Джонатан Світ? (Англії.) 

2) Скільки частин має роман «Мандри Гуллівера»? (4.) 

3) Ким за професією був Гуллівер? (Лікарем-хирургом.) 

4) Які реальні країн побачили читачі у романі Дж. Свіфта? (Англія та Франція.) 

5) Які прийоми використовує автор, зображуючи життя в Ліліпутії? (Алегорію та 

сатиру.) 

6) Як дослівно перекладають слово «ліліпут»? («Маленька зіпсована людина».) 

7) Назвіть кілька законів Ліліпутії, що видалися вам дивними неприродніми? 

(Призначення на посади чиновників, система виховання та освіти, закон про донощиків 

та ін.) 

8) Які риси є характерними і для ліліпутів, і для реальних імператорів, міністрів, 

чиновників? (Підступність, зажерливість, жорстокість.) 

9) Як зображували ліліпути статую правосуддя? (Із шістьма очима, мішком із золотом 

та мечем.) 

10) Які проблеми порушено в романі Дж.Свіфта? (Відносини влади і народу, моральне 

та духовне життя суспільства, виховання дітей, боротьба політичних партій, 

державний устрій.) 

11) Ідея роману Дж.Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера»? (Показати вади суспільства, 

спонукати людей замислитися над своїми вчиками.) 

12) З ким асоціюється образ Гуллівера? (З автором — Дж. Свіфтом.) 

 

V. Домашнє завдання: 
 

Опрацювати С.36-41, 43-44, дати відповідь на питання «Який урок виносить головний 

герой після повернення з Ліліпутії»?; написати есе «Чи важко бути Гуллівером?»* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Йоганн Вольфганг Ґете. Роль Ґете в історії Просвітництва. Нове 

розуміння природи у ліриці Ґете. Міфологічний зміст образів вірша 

«Вільшаний король». Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки 

фольклору. 
 

 

Мета: стисло ознайомити учнів з особистістю Йоганна Вольфганга Гете, його внеском у розвиток 

філософської думки Просвітництва та світовий літературний процес; розкрити новаторство Гете в царині 

поезії, показати зв'язок його лірики з міфологічно-фольклорним контекстом німецької культури; здійснити 

цілісний аналіз віршів «Травнева пісня» та «Вільшаний король»; розвивати навички виразного осмисленого 

читання поезій та їх аналітичного дослідження; сприяти формуванню культурологічного сприйняття творів 

світової поезії як одного із шляхів вдосконалення читацьких компетенцій учнів. 

 

Обладнання: відеопрезентація «Йоганн Вольфганг Гете»; Ганс Пфіцнер, Йоганн Вольфганг Гете. «Травнева 

пісня» (виконує німецькою Крістоф Прегардьєн); відеоряд «Франц Шуберт, Йоганн Вольфганг Гете. 

«Вільшаний король» (німецькою мовою). 

 

 Найбільший велетень людського слова. 

Іван Франко 

 

Перебіг  уроку 

 

I. Організаційний момент 

II. Мотивація навчальної діяльності учнів 

 
Учитель. Роль Йоганна Вольфганга Гете, видатного німецького письменника, ученого 

й філософа, у розвитку європейської цивілізації подібна до титанів доби Ренесансу. За 

життя він зазнав слави «олімпійця», тобто подібного до богів. Про нього говорили, що 

«природа захотіла дізнатися, якою вона є, і... створила Гете». За словами Ф. Шеллінга, 

творчість Гете, в особі якого блискучий розум поєднав силу поетичного натхнення з 

глибиною філософської думки, стала одним із вершинних злетів світової літератури. 

Гете був поетом, письменником, драматургом; ученим-біологом, фізиком, істориком, 

культурологом; знав кілька іноземних мов; мав талант художника й залишив нащадкам 

чудові малюнки; громадсько-політичним діячем (був очільником уряду при королі Карлі-

Августі у Веймарі); ректором Йєнського університету). 

 

III. Оголошення теми й завдань уроку. 
Перегляд відеопрезентації «Йоганн Вольфганг Гете» 

 

Компакт-біографія 

Дата і місце народження: народився 28 серпня 1749 року у німецькому місті 

Франкфурт-на-Майні. 

Родина: Родовита й заможна бюргерська родина. Батько Йоганн Каспар Гете був 

імперським радником. З дитячих років майбутній митець мав усі можливості для 

найповнішого духовного розвитку. Йоганн Вольфганг був первістком (коли він 

народився, батькові було 39 років, а його дружині Катаріні - 18 років).Сам Йоганн 

Вольфганг Гете був одружений з Крістіаною Вульпіус, дівчиною недво- рянського 

походження. 



Освіта: спочатку його навчали домашні вчителі, а потім отримав вищу освіту в 

Лейпцизькому (1765- 1768) та Страсбурзькому університетах (1770- 1771), де вивчав 

юридичні науки, філософію та медицину. У 1771 році захистив латиною докторську 

дисертацію з права, головною ідеєю якої була ідея свободи життєвого вибору людини. 

На думку Гете, ні церква, ні держава не мають права втручатися в особисті переконання 

громадян. Але найбільшим захопленням життя завжди залишалася література. 

Формування світогляду та естетичних уподобань: ідейні погляди та естетичні 

уподобання Гете сформувалися під впливом видатного діяча німецького Просвітництва 

Йоганна Гердера. Сам Йоганн Вольфганг Гете став одним із ідейних лідерів 

просвітницького руху. 

Початок творчості: Почав писати вірші з семи років. Під час навчання в 

Лейпцизькому університеті продовжував писати поетичні твори. Це були легкі 

вишукані вірші на різні теми, на яких позначився вплив французької поезії. Першу 

збірку поетичних творів видав у 1769 році. Проте слава письменника прийшла до нього 

після виходу в світ епістолярного роману (роману в листах) «Страждання молодого 

Вертера». 

Творчий доробок Йоганна Вольфганга Гете 

Творчий період у житті Гете тривав майже 70 років. Відомий передовсім як талановитий 

поет, Гете створив неперевершені зразки прози й драми. Творчий спадок Гзте: 1600 

віршів, 54 віршові й прозові поеми, три великі поеми, чотири романи, понад 2000 

афоризмів, приказок і повчань (у віршах і в прозі), величезна кількість наукових праць 

з геології, ботаніки, зоології, анатомії; філософських, естетичних, літературно-

критичних статей, мемуари, щоденники; переклади з французької та італійської мови. 

У своїй творчості втілив різні аспекти просвітницької ідеології та поєднав різні художні 

напрями й течії: просвітницький реалізм, класицизм, сентименталізм, елементи 

передромантизму. 

Важливі факти біографії: переїзд до Веймара у 1775 році на запрошення правителя 

герцогства Саксен-Веймарського Карла-Августа. У 1786 році Гете пережив велику 

моральну кризу, для подолання якої виїхав до Італії. З 1788 року цілком присвятив себе 

«вічному» - творчості та особистому вдосконаленню. Дружба з Фрідріхом Шиллером 

{1794-1805 роки). За словами В. Бєлінського, «натури Гете й Шиллера були 

діаметрально протилежними, і все ж таки саме ця протилежність була причиною й 

основою дружби і взаємної поваги обох великих поетів» Своєрідною даниною шани 

їхній дружбі є пам'ятник Гете й Шиллерові у Веймарі перед будинком Національного 

театру. 

Дата смерті: помер 22 березня 1832 року у Веймарі (застуда під час прогулянки 

перейшла у запалення легенів, відомо, що митець з 19 років страждав на сухоти). 

Похований у Веймарі поряд з близькими йому герцогом Карпом-Августом та Фрідріхом 

Шиллером. 

 

Інформаційне гроно «Гете» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учитель. Свого часу Ґете писав: «Природа! Ми нею оточені й охоплені — 

непереможно, нам не вийти з неї, ні глибше в неї проникнути. Непрошено і несподівано 

вона захоплює нас у свій круговий танок і крутить нас, аж поки ми, знесилені, не 

випадаємо з її рук... Ми живемо в ній, але чужі їй. Вона вічно говорить з нами і не видає 

своїх таємниць». Як бачимо, природа була для Ґете джерелом натхнення і одночасно 

великою загадкою, що вічно вабить і забирає в полон душу людини. Разом з поетом ми 

спробуємо доторкнутися до таємничої сили природи, наблизитися до її загадкової суті, 

опрацювавши одну з найвідоміших балад Ґете «Вільшаний король» і «Травневу пісню». 

 

«Травнева пісня» 

З історії створення: вірш «Травнева пісня» був написаний Гете на початку 80-х років 

XVIII століття у страсбурзький період навчання молодого поета (вірогідно, у травні 

1771 року). Перша публікація - 1774 рік. У цьому вірші знайшло поетичне втілення 

кохання Гете до Фредеріки Бріон, доньки священника із селища Зезенгейм неподалік 

від Страсбурга. Фредеріка була у цей час музою молодого Гете, їй він присвятив цикл 

віршів про кохання, які надсилав дівчині як любовні листи. З від’їздом Гете із 

Страсбурга їхні стосунки припинилися, але Фредеріка так і залишилася вірною своєму 

юнацькому коханню до останніх днів. Вона ніколи не виходила заміж і жила спогадами 

про дивовижне романтичне кохання до Гете. Фредеріка Бріон увійшла в історію 

німецької культури під іменем Фредеріки із Зезенгейма й стала символом романтичної 

вірності першому коханню. 

Новаторство Гете в ліриці зезенгеймського періоду: 

Вірші Гете, створені під впливом почуття до Фредеріки, знаменували собою 

народження нової німецької поезії, у якій більше не було місця раціоналізму та 

нормативним обмеженням класицизму. Живе, пульсуюче почуття наповнює вірші, 

присвячені Фредеріці. В них сформувався новий авторський стиль Гете, що поставило 

його в авангард поетів-новаторів світової літератури. 

 

Виразно прочитайте вірш Гете «Травнева пісня» - С. 40. 

Бесіда. 

- Визначте загальний настрій вірша. Чим він викликаний? Схарактеризуйте почуття, які 

переживає ліричний герой. Що саме в тексті вірша дає вам основу для таких висновків? 

- Доведіть, спираючись на текст, що загальне звучання вірша піднесено оптимістичне. 

- Які художні світи наявні у творі? (Світ природи і світ людини.) Поясніть сенс їх 

поєднання. 

- Як ви думаєте, весняна природа є тільки тлом для змалювання почуттів ліричного 

героя, чи вона знаходиться в органічній єдності з його станом та переживаннями? 

(Природа співзвучна нестримній радості ліричного героя, а народнопісенна манера 

висловлення почуттів безпосередньо розкриває емоції та переживання закоханої 

людини.) 

- Зробіть висновок: вірш Гете «Травнева пісня» - це взірець пейзажної чи інтимної 

лірики? Наведіть аргументи на підтвердження своєї думки. 

- Які слова у вірші свідчать про щасливе кохання ліричного героя? Доведіть, що взаємне 

кохання спонукає ліричного героя любити весь навколишній світ. 

- Як у поезії змальований образ коханої жінки? Чому ліричний герой звертається до неї 

«Дівчатко любе, дівча ясне!»? З чим і чому порівнює кохану? 

- Доведіть, що взаємна любов коханої робить ліричного героя не просто безмежно 

щасливим, а ще й сприяє його становленню й розвитку як митця. 



- Виразно прочитайте заключну фразу вірша. Як ви думаєте, чому саме побажанням 

щастя коханій Гете завершує цю поезію? 

- Доведіть, що вірш Гете близький до фольклорного зображення щасливого кохання в 

народній пісні. 

- Як ви думаєте, які слова вірша варто вважати смисловим ключем? Аргументуйте. 

- Які художні тропи допомагають Гете відобразити почуття його ліричного героя? 

(Епітети та метафори.) Як ви думаєте, чому він використовує саме ці художні засоби? 

- Порівняйте вірш Йоганна Вольфганга Гете з сонетами Франческо Петрарки та віршем 

Генріха Гейне «Коли настав чудовий май...». Визначте спільне та відмінне у зображенні 

кохання цими поетами. Особливу увагу зверніть на загальний настрій віршів та 

відображення стану ліричного героя. 

- «Травнева пісня» Гете неодноразово була покладена на музику. Найбільш відомі твори 

Людвіга ван Бетховена та Ганса Пфіцнера.  

 

Прослухайте «Травневу пісню» Пфіцнера у виконанні всесвітньо відомого тенора 

Крістофа Прегардьєна.  
- Наскільки, по-вашому, музика підсилює пафосне звучання вірша та передає тонкий 

ліризм почуттів ліричного героя Гете? 

 

 «Вільшаний король» 
З історії створення: 

Поезія «Вільшаний король» була створена Гете у рамках мистецького змагання 1797 

року з Фрідріхом Шиллером у Веймарі, у так званий баладний період творчості двох 

геніїв німецького Просвітництва. На створення балади «Вільшаний король» поета 

надихнула данська народна пісня «Дочки короля ельфів». 

 

Виразне читання поезії – С. 43. 

 

- Поміркуйте, чому перше знайомство з цим поетичним твором має відбутися без звуку, 

сам на сам з текстом? 

— Яке враження справило на вас прочитання твору? Опишіть свій стан під час 

знайомства зі змістом. Чи було у вас відчуття, що ви, як у далекому дитинстві, 

доторкнулися до страшної казки? 

— Доведіть, що балада «Вільшаний король» є сюжетним твором. Де і коли відбуваються 

події, зображені в тексті? Про що цей твір? 

— Як ви думаєте, чому Гете обрав діалогову форму побудови твору? Чиї голоси ми 

чуємо? (Автора-оповідача, сина, батька, вільшаного короля.) Який з них звучить тільки 

в уяві? Чому, по-вашому, це уява дитини, а не дорослого? З якою інтонацією потрібно 

читати вірш, залежно від того, хто є мовцем? 

— Як ви вважаєте, які художні світи наявні в контексті «Вільшаного короля»? Які з них 

є ключем до розуміння сенсу вірша? Доведіть, що вірш побудований за принципом 

антитези. (Балада Гете «Вільшаний король» є складним поєднанням казково-

міфологічного та реалістичного світосприйняття, тому в такому невеликому творі 

уважний читач знаходить переплетення великої кількості художніх світів, які 

утворюють опозиційні пари: 

світ природи (ліс, вільхи, туман, ніч) - світ людини (нічна дорога й пізні подорожні на 

ній, «батько і син малий»); 

світ уявний (очима дитини) - світ реальний (очима батька); 



світ міфопоетичний, казковий (твориться уявою та почуттями сина) - світ 

раціоналістичний (позиція батька); 

світ забобонів та народних вірувань, містики - світ наукового (раціоналістичного, з 

позицій людини доби Просвітництва) сприйняття світу; 

світ дитини (сприймає оточуюче чуттєво) - світ дорослого (сприймає навколишнє 

розумом); світ життя - світ смерті; «свій» світ - «чужий» світ. 

Ключовими є художні опозиції «світ дитини - світ дорослого», «світ уявний - світ 

реальний».) 

 

- Поясніть причини страху хлопчика. Що в оточуючому світі природи спричиняє страх 

дитини? Що, по-вашому, є більш важливим - місце дії чи час дії? (Визначальним є 

художній час вірша - НІЧ. Саме вона оповиває світ лісу таємницею, видіннями, які 

виникають в уяві хлопчика. Дитина дуже вразлива й емоційна. Хлопчик не тільки 

бачить химерні образи, а й чує голоси, що підсилює його страх.) 

- Що у творі є символом страху? Виразно прочитайте рядки вірша, у яких описаний 

вільшаний король та його промови. Поміркуйте, чи дійсно цей образ такий страшний, 

щоб викликати смертельний страх? Чого, по-вашому, насправді боїться хлопчик? Чому 

казковий світ вільшаного короля для нього не стає «своїм»? (Хлопчик боїться 

залишитися без батька, без рідних, втратити захист і опору. Дитина боїться 

невідомого, незнайомого, «чужого» світу. Тому обіцянки розваг, веселощів, турботи 

хлопчика не приваблюють, а породжують паніку.) Чому короля не бачить батько? 

- Прослідкуйте за текстом, що бачить і чує хлопчик і що бачить і чує батько. 

- Коли страх хлопчика бере в полон і батька? Чому це сталося? Яку роль у описі 

батькового страху відіграє біг коня? 

- Як ви думаєте, чому батько не зміг врятувати дитину? Що, по-вашому, йому потрібно 

було робити, щоб хлопчик залишився живим? 

- Як ви думаєте, чому для «Вільшаного короля» Гете обирає саме жанр літературної 

балади? Які риси народної балади він утілив в своєму творі? 

- Порівняйте образ природи у віршах Гете «Травнева пісня» та «Вільшаний король». 

Визначте між ними різницю. (У «Травневій пісні» образ природи знаходиться у 

гармонійній єдності з образом людини, чиє серце переповнене коханням. Силою свого 

радісного почуття ліричний герой вірша наповнює весь світ. «Вільшаний король», 

створений на основі переосмислення фольклорних мотивів з позицій людини, що 

зрозуміла хибність світосприйняття людини доби Просвітництва, що занадто 

захопилася раціональним підходом до опанування основ світобудови, світ природи 

постає в похмурому, містично-міфологічному світлі, як у давні часі, коли людина 

сприймала світ образно. Світ природи та його образи, що мають фольклорні корені, 

ворожі людині, передусім людині, яка реагує на нього виключно з позицій розуму. 

Напружений розвиток дії й трагічна розв’язка вірша ще більше підкреслюють темні, 

нездоланні сили природи, які неможливо пізнати до кінця (думка Гете є відмінною від 

ідей просвітників, які бачили розумну, діяльну людину господарем природи, здатним 

змусити її слугувати собі). Балада Ґете стала відображенням його філософських думок 

про стосунки людини з природою, про порушення гармонії між ними.) 

- Доведіть, що балада Гете «Вільшаний король» крім усього є ще й художнім утіленням 

думки про невідворотність долі. Де в літературі ви вже зустрічалися з цією думкою? (В 

античній міфології, у фольклорі різних народів.) 

- Що ви знаєте про популярність балади «Вільшаний король» Гете у світового читача? 

- Що вам відомо про переклади віршів Гете українською мовою? Чий переклад 

«Вільшаного короля» вважають найбільш адекватним, що відтворює зміст оригіналу? 



(Українською мовою поетичні твори Гете перекладали Петро Гулак-Артемовський 

(перший перекладач творів Гете українською мовою), Пантелеймон Куліш, Микола 

Бажан, Василь Стус, Микола Зеров, Максим Рильський, Євген Дроб’язко, Микола 

Лукаш, Микола Терещенко, Дмитро Загул та інші. Існує кілька українських перекладів 

балади Ґете «Вільшаний король». Найбільш відповідає оригіналу та задуму поета назва 

«Вільшаний король», як це переклав Максим Рильський, його переклад вважають 

найбільш адекватним авторському варіанту. Перекладу Максима Рильського властиві 

особлива поетичність і художня довершеність, в його основі - літературна українська 

мова. Іншу назву дав своєму перекладу балади Борис Грінченко - «Лісовий цар», а 

Пантелеймон Куліш назвав баладу «Вільшаний цар». Найбільшою національною 

забарвленістю вирізняється переклад П. Куліша, який використав у своєму тексті 

українські народні слова: «хлоня», «вітласта», «на вітті гойдати, коточка співати» 

тощо.) 

 

- Тісний зв’язок поезії Гете з німецькою народно-пісенною скарбницею, її 

милозвучність сприяли покладанню віршів видатного поета на музику. Балада 

«Вільшаний король» зазвучала в музичному обрамленні Франца Шуберта. 

 

Перегляньте відеоряд, що представляє композицію на основі музичної балади Ф. 

Шуберта, створеної за віршем Й. В. Гете.  

- Наскільки підсилилося ваше сприйняття поезії Гете завдяки мові оригіналу, музиці та 

образам живопису, використаним у відео? 

- На основі аналізу віршів «Травнева пісня» та «Вільшаний король» Й. В. Гете зробіть 

висновок щодо новаторського внеску поета в розвиток світової лірики. 

 

ІV. Домашнє завдання: 

1. Прочитати С. 41-42. 

2. Перечитати давньогрецький міф про Прометея. 

3. Пригадати, чому образ Прометея увійшов до галереї «вічних образів» світової 

літератури. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Йоганн Вольфганг Ґете. Волелюбні мотиви та протистояння 

образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея. 
 

 

Мета: розкрити символічний характер особливості втілення волелюбних ідей у ліриці Йоганна Вольфганга 

Гете, здійснивши цілісний аналіз уривка з незакінченої драми Гете «Прометей»; розглянути образ Прометея з 

позиції його протистояння Зевсу, розкрити смисловий підтекст вірша з позицій авторського задуму; дослідити 

особливості змалювання образу Прометея Гете у порівнянні з давньогрецьким міфом про Прометея та 

трагедією Есхіла «Прометей закутий»; сприяти формуванню в учнів цілісного уявлення про розвиток 

всесвітнього літературного процесу та особливості інтерпретації вічних образів літератури за різних 

культурно-історичних епох. 

Обладнання: слайд-презентація «Образ Прометея в мистецтві». 

 

Бути людиною - означає бути борцем. 

Йоганн Вольфганг Гете 

 

 

Перебіг уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань  

Бесіда 

- Назвіть провідні мотиви лірики Гете. 

- Назвіть провідну тему вірша «Травнева пісня». У чому полягає новаторство 

зображення кохання ліричного героя Гете? 

- Поясніть, чому у віршах «Травнева пісня» та «Вільшаний король» Гете по-різному 

зображує природу. У якому з творів людина знаходиться в гармонії з природою, а в 

якому з них природа протистоїть людині? Як це залежить від почуттів та світогляду 

Гете? 

 

IІІ. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 
 

Виразне читання вірша «Прометей» - С. 41.  

З’ясування рівня первинного сприйняття твору. 

 
- Що ви зрозуміли, прослухавши й самостійно прочитавши цей поетичний твір Гете? 

- Чи є у тексті слова, що потребують пояснення? (Офір -- жертвопринесення. 

Розжарений приск - вогнище.) 

- Від чийого імені побудовано текст вірша? Як ви це встановили? (Від імені Прометея.) 

- Це його монолог чи діалог? Наведіть аргументи. 

 

Аналіз тексту вірша «Прометей» 

- До кого й чому звертається Прометей? (Прометей звертається до Зевса, відстоюючи 

своє право на свободу вибору, на можливість жити там, де він хоче й бачить свою 

корисність, й з ким хоче.) 

- Як ви вважаєте, чи чує Зевс промову Прометея? 

- З ким порівнює Прометей Зевса? Як це свідчить про ставлення героя до верховного 

бога? (Прометей порівнює Зевса з «хлопчаком, що толочить будяки», цим самим 



заземлюючи й принижуючи образ головного олімпійця, перетворюючи його на 

бездумного бешкетника, руйнівника.) 

- Що виборює Прометей? Знайдіть відповідь у тексті вірша й прокоментуйте. 

(Тільки мою землю 

Мені залиши 

І мою хатину, будовану не тобою, 

І вогнище моє 

Із розжареним приском, 

Якому ти заздриш. 

Прометей відокремлює своє життя від життя богів. На землі він господар, а не той 

бешкетник- руйнівник, якому не до снаги щось створити чи збудувати, бо до цього 

земного світу він байдужий.) 

- Як ви думаєте, чому Зевс може заздрити «розжареному приску»? Що символізує собою 

«вогонь Прометея» у світовій літературі? (Передусім це іскра божественного розуму, 

подарована Прометеем людям, що знаменувало собою початок цивілізацій- ного 

розвитку людства.) 

- Поясніть сенс вислову Прометея: «Не знаю нікого біднішого/ Під сонцем, ніж ви, 

богове!» Чим, на його думку, живиться сила богів? Як критика Зевса у вірші Гете 

поєднується з критикою земних владик? 

- Яку силу Прометей вважає такою, що дала йому прозріння, допомогла усвідомити, що 

боги мізерні? (Це сила власного серця, яка допомогла Прометеєві забути про своє 

божественне походження («гордість титана»). 

- Розкрийте сенс риторичних запитань Прометея: «Хто від смерті мене врятував?/Від 

долі раба?». Про яку смерть і яке рабство він говорить, адже він, народжений титаном, 

був вільним? (Мова йде про духовну смерть і духовне рабство. Таке запитання могло 

виникнути у Прометея тільки як героя. що втілює собою людину доби Просвітництва.) 

- Доведіть, що образ Прометея у вірші Гете постає в площинах двох конфліктів -

зовнішнього (із Зевсом як утіленням тиранічної влади) та внутрішнього (із духовною 

обмеженістю, духовним рабством). Велич Прометея в тому, що, здолавши ще в 

дитинстві внутрішню проблему, викорінивши із себе раба і сповнивши своє серце 

любов’ю (перш за все до людей, яких він створив з глини на свою подобу), він 

підноситься до бунту проти тиранії верховної влади, відстоюючи своє право і право 

людей на свободу. Єдиним авторитетом, перед яким схиляється Прометей, - це його 

власне серце. 

- Чому Прометей відмовляється шанувати Зевса? («Тебе шанувати? Чому? 

Може, зм’якшив ти колись Болі знедоленим? 

Може, притишив колись Сльози настрашених?» 

Прометей не бачить у верховного бога ні милосердя, ні доброти до людей, до всіх, хто 

потребує допомоги.) 

- Чому Прометей нагадує Зевсові, що над усіма стоять Час і Доля? (Ці рядки вірша 

«Прометей» утілюють в собі філософські міркування Гете, що певною мірою 

базувалися на античному гуманізмі, який визначав цінність усього ставленням до 

людини й відповідальністю перед фатумом (Невідворотною Долею) та всевладним 

Часом, Дійсно, історія людства тільки з плином часу визначала цінність усього й усіх, 

включаючи сильних світу.) 

- Що, по-вашому, можуть символізувати собою «пуп’янки мрій» Прометеєвих? 

- Виразно прочитайте дві заключні строфи вірша. Доведіть, що Прометей до кінця 

вірний обраному шляху й не зійде з нього. Що, по-вашому, додає йому снаги? У чому 

він бачить своє призначення? Як він розуміє повноту життя? 



- Зробіть висновок, які риси утілює в собі образ гетевського Прометея. Як це 

співвідноситься зі світоглядом митця та ідеалами Просвітництва? (Образ Прометея 

одночасно поєднує в собі риси творця, майстра, художника, бунтаря, страдника, 

вільну особистість. Він утілює в собі творчі сили людини, її нестримну творчу енергію, 

тим самим створюючи основи для втілення фаустівської теми в творчості Гете.) 

- Доведіть, що, нівелюючи культ богів, Прометей утверджує культ людини. 

- Порівняйте образ Прометея у його протистоянні Зевсу в давньогрецькому міфі про 

Прометея, трагедії Есхіла «Прометей закутий» та вірші Гете «Прометей». Що спільного 

й відмінного ви вбачаєте в трактуванні цього образу за часів античності та за доби 

Просвітництва? 

  

Робота з епіграфами 
Виразно прочитайте слова Йоганна Вольфганга Гете, узяті за епіграфи до уроку. 

Поясніть їх зв'язок з волелюбними мотивами його поезії. 

 

Учитель. Гете розпочав роботу над драмою «Прометей» під впливом трагедії Есхіла 

«Прометей закутий». Проте його Прометей став й результатом його світоглядного 

прориву, що відбувся з митцем під впливом ідей Просвітництва, підсилених 

бунтарськими романтичними поривами штюрмерського періоду. Лірика Гете періоду 

«Бурі й натиску» (1770-1775 роки) - одна із найблискучіших сторінок в історії німецької 

поезії. Разом з ліричним героєм, що постає у Гете втіленням природи або в органічному 

злитті з нею, у творчості митця з’являється образ бунтаря, «буремного генія», що 

протестує проти всілякого гноблення. Оди й гімни 1772-1775 років, як і деякі інші вірші 

цього періоду, є показовими в сенсі інтенсивних пошуків високої лірики з позицій 

третього стану суспільства. В умовах Німеччини XVIII століття, де княжий абсолютизм 

в основному відігравав реакційну роль, людям з передовими поглядами не було причин 

радіти з успіхів того чи іншого монарха. Природно, що Гете ігнорує феодально- 

абсолютистську державність і владу тиранів взагалі. 

Внутрішній світ людини, яка вперше усвідомила себе особистістю й повірила у свої 

творчі сили, - ось головний предмет високої лірики тих років. Герой цієї поезії 

максимально близький до самого Гете, є художнім утіленням його світоглядного «я». 

Гете охоче звертається до тем і мотивів античної міфології та поезії, яка дала світу взірці 

високої гуманістичної та громадянської позиції, передусім Гете цікавить образ 

Прометея. Для нього античний світ - це вічна батьківщина героїчних начал. Оди й гімни 

- «Пісня подорожнього в бурю», «Візнику Хронос», «Магометова пісня», «Ганімед», 

«Прометей» та багато інших - написані в особливому дифірамбічному стилі , вільним 

віршем, без рим, рядками різної довжини. Бурхливі емоції вибухово змінюють звичну 

метрику. У цьому сенсі Гете спирається на Клопштока й ще більше на Піндара. Величні 

думки подаються в шаленому потоці емоцій. 

       У 1773 році він пише філософську драму «Прометей», яка так і залишилися у 

фрагменті, що складається з двох актів і написаний вільним віршем, близьким до 

ритмізованої прози. 

      Гете приваблює не тема страждань Прометея, а образ богоборця, творця й 

наставника перших людей, борець за їхнє щастя. Від першого рядка драми «Я не хочу» 

до заключної строфи оди-монологу весь твір пронизаний духом «гігантської опозиції» 

(вислів Гете). Герой відхиляє будь-які спроби схилити його до діалогу з небожителями, 

від кого б не йшла ініціатива - від Зевса, його вірного сина й слуги Гермеса чи від 

Епіметея, боязливого брата Прометея. Він з презирством відкидає пропозицію Зевса 

стати його намісником на землі й правити від імені богів людьми, створеними ним з 



глини, оберігаючи від цих створінь божественний сонм. Прометей постає не як господар 

над людьми, а як мудрий учитель, що любить свої створіння. 

Ні, тут я сиджу і формую 

Людей на свій образ... 

Прометей створює людей за своєю подобою - непокірними богам. Він учить їх будувати 

домівки, приручати диких кіз тощо. Він навчає людей не чекати допомоги від богів, 

обходитися без них, не боятися труднощів, не лякатися невідворотної смерті, котра не 

зупинить життя в цілому (випадок з Пандорою). Він надає людям приклад мужньо 

переборювати труднощі й печалі, не падати духом, не впадати в духовне рабство. 

Райське блаженство не приваблює Прометея, й він не обіцяє його людям. Життя без 

горя, без боротьби, життя-свято - це не справжнє життя. Гетевський «Прометей» 

передусім це утілення гігантського життєствердження, заклик до мужнього прийняття 

життя з усіма його суперечностями. І в настановах Прометея людям немає ніяких 

обіцянок загробної винагороди. Абсолютно зрозуміло, що Прометей є втіленням 

гетевського матеріалістичного сприйняття дійсності. Цю думку, не завжди послідовно, 

але упродовж усього свого життя, Гете втілює у творчості. 

 

«Прометей» - філософська драма. У ній головною тезою є проголошення життя «без 

богів» - матеріалістичний гуманізм. Урозріз з вченням церкви Гете говорить про 

здатність людини побудувати щасливе життя без допомоги вищих сил. Піднесення 

людства постає у Гете не стільки в образах перших людей - у них все ще попереду, - 

скільки в образі самого Прометея. Титан давньогрецьких міфів і трагедій переростає в 

образ людини. Хіба він титан, а не людина, коли говорить Зевсу: 

Влучай в дуби і верхів’я гір, - 

Тільки мою землю Мені залиши 

І мою хатину, будовану не тобою, 

І вогнище моє Із розжареним приском, 

Якому ти заздриш. 

Молодий Гете, працюючи над драмою про Прометея, вкладав у свій твір переконання в 

тому, що в сучасному світі очікується зміна господарів, люди вийдуть з-під покори 

богам небесним і земним. В образі Зевса підкреслено риси, які зближують тирана з 

Олімпу з тиранами земними. Прометей заперечує могутність богів, тим самим ще 

більше мінімізуючи силу земних владик. Він нагадує Зевсу, що над богами, як і над ним 

самим, стоїть вище начало - Час і Доля: 

Тебе шанувати? Чому? 

Може, зм’якшив ти колись 

Болі знедоленим? 

Може, притишив колись 

Сльози настрашених? 

Чи не всемогутній Час 

Мужа із мене викував? 

Чи не одвічна судьба 

Владує і мною, й тобою? 

Прометей не підкорюється Зевсу, він противник рабства. Образ Прометея одночасно 

поєднує в собі риси творця, майстра, художника, бунтаря, страдника, вільну 

особистість. Він утілює в собі творчі сили людини, її нестримну творчу енергію, тим 

самим створюючи основи для втілення фаустівської теми в творчості Гете. 

І хоча драма не вийшла з творчої лабораторії поета як завершений твір й широке коло 

читачів дізналося про неї значно пізніше (Гете опублікував рукопис тільки в 1830 році), 



монолог Прометея ще в рукописі був прочитаний Лессінгом і отримав високу оцінку 

генія німецького Просвітництва. Вона небагатослівна, але думки, які у ній містяться, 

зали шаються актуальними й дотепер. Монолог Прометея вийшов за рамки авторського 

задуму й увійшов до творчого спадку Гете й в історію світової літератури як ода, 

самостійний поетичний твір. Велет думки Просвітництва, Гете нізащо не завершив би 

«Прометея» примиренням із Зевсом, як це відображено у давньогрецькому міфі про 

Прометея та трагедії Есхіла «Прометей закутий». 

Чим більше пізнаєш Гете, тим більше розумієш, що він не просто був причетний до світу 

поезії - це світ поезії був утілений у ньому, а він був його володарем. 

 

Прослуховування уривку з твору для великого симфонічного оркестру і 

фортепіано, з органом і світловою партією Скрябіна «Прометей» («Поема вогню»). 

 

- Якій частині поезії Гете він співзвучний. 

 

ІV. Рефлексія 

- Розкрийте новаторство Гете у створенні образу Прометея як «вічного образу» світової 

літератури. 

- Творчість Гете, в особі якого, за словами іншого німецького філософа Фрідріха 

Шеллінга, блискучий розум поєднав силу поетичного натхнення з глибиною 

філософської думки, стала одним із вершинних злетів світової літератури. Доведіть 

справедливість цієї думки, спираючись на вивчені вами поетичні твори Йоганна 

Вольфганга Гете. 

- Носіям ідеології Просвітництва було притаманне схиляння перед розумом, віра в його 

безмежні можливості й перетворювальну силу. Просвітники мали широкий світогляд, в 

якому виділялася ідея перебудови всіх суспільних відносин на основі розуму, «вічної 

справедливості», рівності, що випливали, на їхню думку, з самої природи, невід'ємних 

«природних прав» людини. В концепції «природного права» просвітники обґрунтували 

основні принципи цивілізованого життя особистості, нації: право людини на гідне 

життя, свободу і власність. Яким чином ці ідеали Просвітництва знайшли своє 

вираження в оді Гете «Прометей»? 

- Видатному російському письменнику XIX століття Івану Сергійовичу Тургеневу 

належать такі слова про видатного німецького просвітника: «Гете, цей захисник усього 

людяного, земного, цей ворог усього уявно-ідеального та надприродного, перший 

заступився за права - не людини взагалі, ні, - за права окремої, пристрасної, обмеженої 

особистості; він показав, що у ній прихована незламна сила, яка може існувати без 

усякої зовнішньої опори, і що при усій невирішеності власних сумнівів, при всьому 

убозтві своїх вірувань і переконань, людина має право і можливість бути щасливою і не 

соромитися свого щастя». У чому це висловлювання перегукується з провідними ідеями 

вірша Гете «Прометей»? 

- У літературознавстві існує таке поняття як «духовна драма». 

(Духовна драма як культурно-історичний феномен визначає буття людини як трагічно 

замкнену ситуацію, що утворюється завдяки неможливості розкриття людиною її 

духовного та творчого потенціалу в існуючих реаліях життя; за відсутності самої 

життєвої перспективи на місці реальних подій у духовній драмі починає розгортатись 

марево видінь, виникають спалахи позасвідомого, що викликають розширення самої 

свідомості, яка стає причетною до вирішення долі світу і поза волею особистості 

вступає в діалог з самим Творцем світу. 



Духовна драма - то накопичений віками досвід нескінченних страждань, зламаних надій 

та сподівань. То є також досвід поколінь, культур та суспільно-політичних формацій. 

То є нескінченність воєн та колективних дослідів, які або ламають дух цілих народів, 

або сприяють об’єднанню зусиль окремих людей, окремих верств у єдине ціле, щоб 

подолати перешкоду: фашизм, хвороби, рабство, бідність, безграмотність, 

відсталість. 

Суть духовної драми як культурного і художнього феномена полягає в тому, що вона є 

викликом долі. Сприймаючись як злам усіх форм існування, духовна драма вимагає від 

кожної людини розуміння того, що діється навколо неї, навіть коли розум, як в 

«Капрічос» Гойї, спить. Не дивно, що часто вона занурюється у минуле і через це 

минуле сприймає дійсність. Духовна драма визначає зіткнення задумів, витіснення їх 

одне одним, що сприяє утворенню епопей з низки творів. Духовна драма з площини 

змісту твору тяжіє до виходу за його межі, зумовлюючи певну відкритість концепцій. 

Тут має місце усвідомлення того, що те, що стає змістом твору, має знаходити 

продовження у житті, або навпаки. Духовна драма відображає загибель людини і її 

духовне воскресіння - гетевське «stirb und werde». Духовна драма несе в собі ідею 

подолання трагізму якщо не зараз, не у межах твору, то у майбутньому.) 

- У якому сенсі, по-вашому, оду Гете «Прометей» можна вважати духовною драмою? 

Наведіть аргументи, спираючись на текст. 

- Зробіть висновок про велич Йоганна Вольфганга Гете як мислителя й митця доби 

Просвітництва, спираючись на вивчений матеріал. 

 

V. Домашнє завдання: 

 

Опрацювати С. 45-50, підготувати виразне читання оди «До радості» Фрідріха Шиллера. 

Індивідуальне завдання: Підготувати повідомлення про оду «До радості» Ф. Шиллера 

як гімн Євросоюзу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер. «До радості». Просвітницька 

ідея об’єднання людства в оді «До радості». Пафос твору, який став 

гімном Євросоюзу. 
 

 

Мета: поглибити знання учнів про особистість і творчий доробок Фрідріха Шиллера, зробивши акцент на 

особливостях його світогляду як людини доби Просвітництва; здійснити цілісний аналіз оди Шиллера «До 

радості», розкрити особливості художнього втілення у ній просвітницької ідеї об’єднання людства; розвивати 

навички аналітичного дослідження поетичних творів різних жанрів; сприяти формуванню моральних якостей 

учнів на засадах гуманізму. 

 

Обладнання: слайд-презентація «Фрідріх Шиллер і німецьке Просвітництво»; відеоряд «Фрідріх Шиллер, 

Людвіг ван Бетховен. Ода до радості.» 

 

Де єднання, там і перемога. 

Публій Сір, давньоримський поет 

 часів Цезаря й Октавіана Августа 
 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент. 

II. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 

Перегляд відеоролика «Фрідріх Шиллер, Людвіг ван Бетховен. Ода до радості. 

Німецькою мовою» 

Бесіда. 
- Чи знає хтось із вас, що за музичний твір щойно прозвучав? (Це заключний хор зі 

знаменитої Дев’ятої симфонії видатного німецького композитора Людвіга ван 

Бетховена, створений ним у 1824 році за одою «До радості» ще одного всесвітньо 

відомого німця, генія доби Просвітництва Фрідріха Шиллера.) 

- Чим цей твір знаменний у сучасному світі, чому його співають практично усіма мовами 

народів світу? (На початку 50-х років XX століття керівництво Федеративної 

Республіки Німеччини оголосило оду «До радості» державним гімном, проте у 1952 

році був повернений старий гімн країни. У 1972 році Рада Європи затвердила оду «До 

радості», покладену на музику Людвігом ван Бетховеном, як Гімн Ради Європи, у 1985 

році ода стала гімном ЄЕС (Європейського економічного співтовариства), а з 1993 року 

- це Гімн Євросоюзу. В аранжуванні відомого австрійського композитора і диригента 

Герберта фон Караяна Гімн Євросоюзу звучить на всіх урочистостях цієї міжнародної 

організації. З 2003 року було вирішено вважати гімном Євросоюзу лише музику 

Бетховена заради рівноправ’я усіх мов і народів.) 

- Що ви відчували, слухаючи оду «До радості»? Якою вам видалася музика Бетховена? 

Хто ще з композиторів поклав на музику вірш Фрідріха Шиллера «До радості»? (Музику 

на слова оди «До радості» Шиллера писали Хрістіан Готтфрід Кьорнер (1786), Карл 

Фрідріх Зелтер (1792), Іоганн Фрідріх Ріхард (1796), Людвіг-Вілгельм Теппер де 

Фергюсон (1796), Іоганн Фрідріх Хуго фон Дальберг (1799), іоганн Рудольф Цумстіг 

(1803), Франц Шуберт (1815) у пісні «An die Freude», Петро Ілліч Чайковський ( 1865), 

П’єтро Масканьї ( 1882) у канта- ні «Alla gioia», Іоганн Штраус молодший (1892) у 

вальсі «Seid umschlungen, Millionen!», Рендал Струп (2002), Вікторія Польова (2009). 



Проте найвищої слави зазнала саме «Ода «До радості» у складі Дев’ятої симфонії 

Людвіга ван Бетховена.) 

 

Проблемне питання 
«Що ж заклав у рядках свого вірша німецький поет-просвітник Фрідріх Шиллер, що 

його ода «До радості» стала предметом натхнення багатьох композиторів у різних 

країнах й ось вже 24 роки урочисто звучить в усьому світі як Гімн Євросоюзу в музиці 

Бетховена?» 

 

III. Оголошення теми й завдань уроку. Аналітична робота в просторі означеної 

теми 

 

Перегляд відеопрезентації «Фрідріх Шиллер» 

Бесіда  
- Яка інформація про Фрідріха Шиллера виявилася для вас новою? 

- Доведіть, спираючись на матеріали підручника та відео, що доля Шиллера була 

тяжкою. Яким було його життя під владою Вюртемберзького герцога Карла Євгенія? 

- Що стало основою для формування світогляду Фрідріха Шиллера? Розкажіть про 

вплив на нього просвітницьких ідеалів. (Оптимістичний світогляд Фрідріха Шиллера 

сформувався під впливом учення Еммануїла Канта та його улюбленого викладача 

військової академії Карлсшулле, професора філософії Якоба Фрідріха Абеля (1751-

1829), який зумів прищепити своїм вихованцям ідеї Просвітництва. На майбутнього 

поета лекції Абеля справили велике враження. Професор доводив первинне 

встановлення світової гармонії. Спираючись на вчення най- видатнішого німецького 

філософа та вченого Ґ. Лейбніца, він намагався сформувати у своїх вихованців 

оптимістичне світосприйняття, любов до ближнього, спрямовував їх на шлях пізнання 

навколишнього життя. Лекції Абеля не минули для Шиллера даремно. Найвиразніше 

вплив його філософської концепції виявився в одному з найзнаме- нитіших творів 

Шиллера — оді «До радості» («An die Freude»).) 

- Назвіть літературних кумирів Шиллера. (Генії античності, Сервантес, Шекспір, 

Гете.) 

- Яку роль у житті Фрідріха Шиллера відіграла дружба з Йоганном Вольфгангом Гете? 

Доведіть, що ці два генії взаємно збагачували й взаємодоповнювали один одного. 

- Прокоментуйте слова відомого російського письменника XX століття Костянтина 

Георгійовича Паустовського: «В одній казці всохлий трояндовий кущ вкривається серед 

жорстокої зими білими духмяними квітами, тому що його торкнулася рука доброї 

людини. Ця казка могла бути написана про Фрідріха Шиллера». Яку рису вдачі 

геніального митця цим висловом підкреслив Паустовський? 

- Назвіть провідні теми творчості Фрідріха Шиллера. (Теми людської гідності, свободи 

й гідності особистості та національної свободи, сенсу життя й сутності щастя.) 

- Яке місце у творчому доробку Шиллера займає ода «До радості»? 

 

Аналітичне дослідження оди Фрідріха Шиллера «До радості» 

- Що вам відомо про історію створення оди «До радості»? (Ода «До радості» (нім. «Ode 

an die Freude») була написана 25-річним Фрідріхом Шиллером у 1785 році для 

дрезденської масонської ложі під впливом його друга Хрістіана Кьорнера. У ній 

головною є ідея єдності всіх людей. Попри майбутню популярність вірша, сам Шиллер 

негативно відгукувався про нього в листі до Кьорнера у 1800 році, зазначаючи, що ода 

«далека від реальності», що вона важлива й цікава «можливо, для нас, але не для світу, 



не для мистецтва поезії». Проте сучасників Шиллера, що завжди захоплювалися силою 

духу молодого поета, його непримиренністю до будь-яких форм тиранії, вразила 

особлива емоційність вірша, свіжість почуттів та пафосне звучання вірша, шо підняв, 

як прапор, одну із провідних ідей Просвітництва - рівність, братерство і єдність усіх 

народів світу.) 

Учитель. Фрідріх Шиллер занадто критично ставився до цього свого геніального 

витвору поетичного мистецтва, й ми зараз спробуємо переконатися в тому, що ода «До 

радості» по праву займає своє місце серед шедеврів світової літератури. 

 

Виразне читання тексту оди «До радості». 
 

- Визначте головну тему вірша. Що в ньому оспівано? 

- Який образ є центральним? (Образ радості.) Відомо, що в першому варіанті оди 

Шиллер мав на меті уславити «свободу». Поясніть, чому він змінив образ свободи на 

образ радості? 

- Визначте за текстом вірша, що може викликати в серцях людей нестримну, безмежну 

радість? Які ідеї просвітників знайшли утілення в тексті? («Розцвітає братня згода/Під 

твоїм благим крилом».) 

- Знайдіть у тексті твору художні тропи, за допомогою яких Шиллер утверджує 

всесильність радості. (Метафори - «цариця», «іскра Божа», «Радість — всесвіту 

пружина,/Радість — творчості душа») 

- До кого, по-вашому, звертається ліричний герой Шиллера, називаючи його «Вічний 

Отче доброти!»? Визначте роль рядків «Обнімітесь, міліони,/Поцілуйтесь, мов брати!», 

«Поклонітесь, міліони,/Перед мудрістю Творця!/Сповніть милістю серця/І чиніть його 

закони, в контексті вірша». Чому автор звертається до «мільйонів» людей? 

- Доведіть, спираючись на текст вірша, що сила радості є дієвою не тільки у всіх сферах 

земного життя людей, а й у всьому Всесвіті? 

- Про знищення яких «боргових книг», по-вашому, йдеться у вірші? Доведіть, що таким 

чином Шиллер говорить про боротьбу народних мас проти можновладних гнобителів. 

- Поясніть смислове навантаження образу «Духу благого», прославляти який закликає 

поет. 

- Доведіть, що єднання народів можливе завдяки єдності у сприйнятті прекрасного, 

передусім мистецтва. Як ця думка пов’язана з переконаннями Шиллера та ідеалами 

Просвітництва? 

- Порівняйте заклики оди «До радості» Фрідріха Шиллера з віршем Джозефа Редьярда 

Кіплінга «Якщо...». Чим ці два поетичні твори актуальні для людства? 

- Виразно прочитайте фінальну строфу вірша. Які слова можна вважати девізом людства 

на всі часи? 

- Яку роль для підсилення ідеї єдності людей у вірші відіграє хор? 

- Як ви думаєте, чому для написання вірша «До радості» Фрідріх Шиллер обрав жанр 

оди? Що стало основою Шиллерового оптимізму, втіленого в творі? (В основу вірша 

покладений притаманний Шиллеру принциповий оптимізм, віра в людину, 

переконаність у тому, що люди можуть і повинні навзаєм поріднитися між собою. 

Жанр оди дав можливість піднести цю думку до рівня величної всевладної ідеї.) 

 

Поглиблена робота з літературознавчим терміном «ода» 
- Пригадайте, де й коли виник жанр оди. 

- Хто з відомих вам митців розробляв жанр оди? 

- Чим ода відрізняється від гімну? 



Словникова робота. 
Ода – вірш хвалебного змісту, в якому уславлюють видатних діячів та події. 

Уперекладі «ода» означає «пісня». 

 

         Тут письменник звертається до почуття, емоції — радості— як уособлення 

щастя людини. Називає її «гарною іскрою божою», «царицею гожею». Матінказемля, 

природа дають усе для її радості. Саме ця радість буття рухає світовий прогрес 

(«Радість — всесвіту пружина»), живить творчість душі («Радість — творчості 

душа»). Якщо ти успішний учений — тебе «радість усміхом віта» й «до чеснот 

проводить радо,/ хоч тропа до них крута». І радість тут — уособлення 

оптимізму, віри у  світло розуму, «кращий світ». Поет називає й можливі конкретні 

причини «не радості»— «горе й злидні», «відомста», «погрози», «сльози», 

«каяття», навіть згадує «книги борговії». Він закликає до «всепрощення ворогам», 

загального примирення, стати дружною сім’єю. 

     Поет переконаний, що це пом’якшить серця жорстоких, додасть духу «кволим». 

Останні строфи «Оди до радості»— своєрідний маніфест того, хто знає шлях до 

цього почуття та його високу ціну: 

будь твердим в лиху годину, 

Поміч скривдженим давай, 

Всюди правду знай єдину, 

Зроду клятви не ламай… 

 

Прослуховування фіналу 4 частини Дев’ятої симфонії Бетховена. 

 

- Чому тема фіналу симфонії стала одним із символів Європи? 

- Як впливає музичний супровід на емоційне сприйняття змісту вірша? 

 

Робота з епіграфом уроку 
- Виразно прочитайте слова давньоримського поета Публія Сіра, узяті за епіграф до 

уроку. Яким чином вони пов’язані з провідною ідеєю оди «До радості» Шиллера? 

 

Виразне читання вірша «До радості» учнями – С. 48. 
 

ІV. Рефлексія 

Самостійна робота 

- Складіть письмово за одою Шиллера «До радості» модель ідеального суспільства. Як 

ви вважаєте, наскільки реальним є в сучасному світі створення людської спільноти на 

принципах, задекларованих генієм німецького Просвітництва Фрідріхом Шиллером? 

Що, по-вашому, заважає людям об’єднатися? 

 

V. Домашнє завдання: 

Повторити С. 5-50, підготуватися до контрольної роботи. 

 

 

 

 

 

 



Матеріал для повідомлення про створення шедевру музичного й поетичного 

мистецтва оди «До радості» Фрідріха Шиллера й Людвіга ван Бетховена 

 

1785 рік. Фрідріху Шиллеру усього 25 років, але він вже кумир вільно мислячої молоді 

- поет-філософ, залюблений в античність, що оспівує свободу духу, красу й моральність, 

«німецький Шекспір». переслідуваний владою за перші п’єси, які вразили Федора 

Михайловича Достоєвського і багато в чому визначили його долю. У цей час Фрідріх 

Шиллер створює оду «До радості», пристрасно закликаючи людство: «Обнімітесь, 

мільйони, Поцілуйтесь, мов брати!». Такого злету духу світова література вже давно не 

знала! Ода розійшлася усією Німеччиною й за її межами, ставши істинно народною 

поезією. А через 200 років - цього не міг передбачити навіть мрійник Шиллер - її було 

обрано офіційним гімном союзу об’єднаних європейських держав (безумовно, це ще 

далеко не те братерство народів, оспіване геніальним поетом). 

Ода «До радості» — справжній шедевр, одна із вершин світової поезії. У цьому вірші 

поет зумів передати душевне піднесення, яке виражало не лише очікування царства 

розуму й свободи напередодні Великої французької революції, а й споконвічне 

прагнення людства жити в радісній згоді й мирі. Нечасто буває, щоб ліричний вірш 

набував такого глибокого філософського змісту і по-справжньому світової слави. 

Тема радості від людської співдружності широко розгортається у вірші, набуваючи 

різних варіацій і філософського змісту: радість — рушійна пружина світу, радість 

пробуджує дружбу. 

На думку Шиллера, у Всесвіті найбільшими цінностями є краса, любов і гармонія. Але 

люди, на жаль, не пам’ятають про це, бо ворогують одне з одним, забули про щирість 

почуттів, втратили вміння радіти, відірвалися від природи. Саме ця думка висловлена у 

вірші «До радості». За Шиллером, лишився єдиний шлях, яким можна повернути 

людину до стану первісної гармонії. Це - мистецтво. Поет вважав, що краса доступна не 

лише митцю. Кожна людина може вдосконалювати своє відчуття прекрасного. 

Здатність відчувати красу відрізняє людину від тварини. Мистецтво виховує цілісну та 

гармонійну людину. «Краса мусить спрямувати людей на шлях істини», - був 

переконаний митець. 

1792 рік. Ще більш юний Бетховен, захоплений ідеалами Великої французької 

революції й творіннями Гомера, Плутарха, Шекспіра, Гете й Шиллера, знайомиться з 

одою «До радості» Фрідріха Шиллера й приймає рішення обов’язково створити до неї 

належну величну музику. У розмові з другом Людвіг ван Бетховен говорить: «Вірші 

Шиллера надзвичайно важкі для музиканта. Музикант має злетіти набагато вище за 

поета. А хто може змагатися з Шиллером?» Однак він не залишив своєї мрії. Правда, 

перш ніж здійснити її, перш ніж зрозуміти, що таке є істинна радість і щастя, він 

пройшов дивовижний, воістину героїчний шлях. Шлях, тривалістю в тридцять років... 

З першими успіхами й усвідомленням сили свого таланту до молодого Бетховена почала 

підкрадатися глухота. Що може бути жахливішим для музиканта, ніж не чути звуків 

музики? Навіщо тоді жити? 

     Але музика не матеріальна, вона завжди звучить всередині! Потрібно боротися! 

Зосередитися на тому головному, у чому його покликання, встигнути втілити все, чим 

переповнена душа! Підкорити цьому усю свою могутню силу й талант! «Мої фізичні 

сили зростають і прибувають більше, ніж будь-коли, разом із силою духовною. Долі не 

вдасться зігнути мене. О, як було б прекрасно прожити тисячу життів!» 

     З-під пера Бетховена виходять симфонії, які за драматизмом і широтою 

філософського задуму можна порівняти хіба що з «Гамлетом» Шекспіра та «Фаустом» 

Гете. Кожне з його творінь незмінно приводить до перемоги духу, адже «музика 



повинна кресати вогонь з груді людської». «Я хочу довести, - говорить Бетховен, - що 

той, хто вчиняє достойно і благородно, тим самим набуває сили зносити нещастя...» 

Майже жебрак, хворий і самотній, утілене страждання, той. кому ніби увесь світ 

відмовив у радості, сам дарує радість світові! Він виковує її зі свого нещастя, як 

висловив це у фразі, гідній стати девізом будь-якої героїчної душі: «Крізь страждання 

до Радості». 

    «О, я обійняв би увесь світ без мого нездужання! Моя молодість, я відчуваю це, тільки 

тепер починається!.. Кожного дня я все ближче підходжу до тієї мети, яку відчуваю, але 

не можу описати». З’являються перші варіанти теми Радості. Але битва із самим собою 

продовжується... 

     Беттіна Брентано, познайомившись з Бетховеном, із захватом писала своєму другові 

Гете: «Він відчуває себе засновником нового духовного світу; він вільно творить 

нечуване, дивовижне. Що йому зовнішній світ, йому, що зі сходом сонця вже за своєю 

святою працею?.. О, Гете, ні в якого царя чи короля немає такого усвідомлення своєї 

могутності й сили, як у цього Бетховена!» 

     1882 рік. Бетховен занурений у створення Дев’ятої симфонії. У ній він знову й знову 

переживає все своє життя, сенс якого відкривається йому тепер повніше й ясніше: 

«Немає нічого вищого, - вигукує він, - ніж наблизитися до Божества й звідти 

розповсюдити його промені між людьми». Це втілена в життя мрія служіння людству, 

усім братам перед «Всемогутнім, Вічним, Безкінечним», заснована на вищій любові й 

самозреченні. Ось тоді й приходить істинна радість і щастя! Тут уже немає особистих 

радощів, особистого прагнення, особистого страждання: тут «витає дух усього 

людства». «Радість - первінь творіння, - донька великого Батька», - записує Бетховен у 

зошиті. І з глибини його душі народжуються небачені звуки. І приходить мелодія 

Радості для улюбленої оди Шиллера - проста, як пісня, і зрозуміла, потужна, як гімн. 

Але вона прозвучить у фіналі Дев’ятої симфонії, до неї, як і в житті, ще потрібно пройти 

тернистий шлях. 

     З першими буремними звуками ніби починає руйнуватися світ, відчайдушні падіння 

й нестримні злети змінюють одне одного - це «безсмертний дух» переживає нелюдські 

потрясіння (перша частина симфонії). Коли найстрашніше лишається позаду, перед ним 

розкривається чарівна, приваблива картина усього земного буття: від наївної дитячої 

радості життя до вакхічного сп’яніння насолодою (друга частина). Але ось вже лунає 

мелодія дивовижної краси, її дихання широке й вільне - це світ ідеального, з яким прагне 

злитися душа (третя частина). Але чи надовго? І де ж я сам? Який мій мотив? Сумніви 

переходять у відчай. Яким же буде вибір? По черзі проносяться теми усіх трьох частин. 

Не те, не те, не те, говорить оркестр. І в тиші поступово, безпосередньо в присутності 

слухачів, починає народжуватися та сама Мелодія Радості, бережно підхоплена різними 

групами інструментів. Спочатку вона як перший лікувальний повів радості, що тільки-

тільки зароджується в серці. Поступово Радість наповнює усе єство, не лишаючи місця 

стражданню. Але тут відбувається непередбачуване: знову вривається тема з першої 

частини. І тоді на допомогу Музиці приходить Слово - до такого повороту ніколи ще не 

зверталася симфонія за всю свою історію, - щоб додати до сили музики силу ясно 

вираженої думки! «О, браття, не потрібно цих звуків, дайте почути більш радісні», - 

провіщує соліст-бас. 

      Й один за одним голоси знову підхоплюють щойно народжену мелодію, яка, 

отримавши слова світлої оди Шиллера, стає натхненною піснею. І ось вже звучить то 

героїчний марш перемоги, що уривається від напруги, то гімн Радості, яка об’єднує всіх 

людей, то священний хорал, що розгортається урочистою фугою... 

Поклонітесь, мільйони, 



Перед мудрістю Творця! 

Сповніть милістю серця І чиніть його закони. 

Радість — всесвіту пружина, 

Радість — творчості душа, 

Дивна космосу машина Нею живиться й руша. 

Радість квіти розвиває І розгін дає сонцям, їх в простори пориває, 

Не відомі мудрецям. 

І фінальний «бойовий» заклик до усіх прийдешніх поколінь: 

Станьмо дружною сім'єю, 

Жити правдою й добром... 

Цей твір став новаторським: уперше до симфонії було уведено спів, який уособлював 

собою голос людства. Тема Радості звучить у фіналі і сприймається наче відкриття. Це 

радість перемоги над злом, досягнення найвищої гармонії та свободи людського духу: 

Радість, гарна іскро Божа! 

Несказанно любо нам Увійти, царице гожа, 

В твій пресвітлий дивний храм. 

Почуття безмежної, нічим не затьмареної радості не зникає аж до кінця твору. Усі 

епізоди складаються в загальну картину всеосяжного тріумфу, торжества звільненого 

щасливого людства. Голоси солістів, хору і оркестру зливаються в єдиному могутньому 

звучанні: 

Обнімітесь, міліони, 

Поцілуйтесь, мов брати! 

Вічний Отче доброти, 

Дай нам ласки й охорони! 

Подібно до глядачів ініціаційного театру античності, люди приходять на виконання 

Дев’ятої симфонії Бетховена, щоб доторкнутися до величного, важливого, стати 

учасниками героїчних подій і повернутися «в світ» вже іншими, сильнішими й духовно 

чистішими. Неначе велична вежа, вінчає грандіозну споруду симфонічної творчості 

Людвіга ван Бетховена його остання, Дев’ята симфонія. Разом із одою «До радості» 

Фрідріха Шиллера вона сприймається як своєрідний заповіт великих митців наступним 

поколінням і є вираженням загальнолюдських ідеалів і прагнень. 

 

 

 



Тема. Контрольна робота № 1. Просвітництво 
 

 

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми; розвивати уміння застосовувати набуті 

знання практично; виховувати культуру писемного мовлення. 

                                             

Тип уроку: урок перевірки знань,  умінь і навичок. 

 

 

 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент. 

 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

 

III. Оголошення теми й мети уроку. Актуалізація опорних знань учнів. 

 

 

Виконання завдань за варіантами. 

 

 

IV. Підбиття підсумків уроку 

 

V. Домашнє завдання 

 

Опрацювати С. 52-55, створити інфографіку, електронну книгу, кросенс «Романтизм»*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. 

Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. 

Романтизм у різних країнах. 
 

 

Мета: ознайомити з поняттям «романтизм»; навчити визначати характерні риси романтизму; 

активізувати читацький інтерес учнів; розвивати навички конспектування; дати поняття про 

романтичну лірику, виховувати інтерес до літератури та мистецтва. 

 

Обладнання: портрети відомих митців-романтиків, висловлювання романтиків, мультимедійна 

презентація. 

 

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок. 

 

 

Перебіг  уроку 

 

I. Мотивація навчальної діяльності та актуалізація опорних знань 

 
У ч и т е л ь . На попередніх уроках ми знайомилися з досить знач¬ною епохою в 

культурі та науці — епохою Просвітництва. Як і все в житті, згадана епоха добігла кінця. 

Суспільство розвивається, змінюється, а тому змінюються погляди, традиції, філософія 

жит¬тя. Ми сьогодні розпочнемо розмову про нову епоху. Перед тим, як ознайомитись 

з традиціями, які прийшли на зміну Просвітництву, ми послухаємо повідомлення ваших 

товаришів про ситуацію в Єв¬ропі наприкінці XVIII — початку XIX століття. 

 

1. Повідомлення учнів про ситуацію в Європі наприкінці XVIII — початку XIX ст. 

Епоха, яка почалась після закінчення першої буржуазної революції у Франції (1789-

1794) й продовжувалась до останніх десятиліть XIX ст.,— епоха зламу старих 

феодальних відносин, росту класу буржуазії та її повної перемоги в основних країнах 

Західної Європи. У цей період у країнах Європи розгорнувся національно-визвольний 

рух, разом з тим почали'загострюватись протиріччя буржуазного суспільства. Загалом 

Європа пережила сильне духовне потрясіння і глибоке розчарування у зв'язку з подіями 

Фран¬цузької революції та наполеонівськими війнами. З'явились сумніви в тому, що 

людина в змозі змінити на краще суспільний лад мирним шляхом. Революція не привела 

до суспільної гармонії, вона скінчилася розгулом насильства і кривавим «якобінським 

те-рором». Не вдалося завоювати свободу та справедливість і з допомогою багнетів 

наполеонівських солдатів. 

       На початку XIX ст. ще точилась боротьба буржуазії проти феодального дворянства. 

Люди, виховані на творах Вольтера і Руссо, не могли не помітити, що суспільний 

порядок — не «царство розуму», яке провіщали письменники XVIII ст. Реальна 

дійсність, у якій утверджувалась егоїстична мораль власників і все купувалось та 

продавалось, нанесла непоправний удар по оптимізму просвітників. 

 

II. Робота над темою уроку 
1. Лекція учителя (учні складають конспект) 



Передумови виникнення романтизму та його основне завдання  

Велика французька буржуазна революція завершила епоху Просвітництва. Відомий 

філософ Карл Маркс сказав: «Романтизм — це своєрідна реакція на Французьку 

революцію». Письменники, художники, музиканти стали свідками грандіозних 

історичних подій, революційних струсів, що кардинально змінили життя. Багато хто з 

них захоплено привітав зміни та був у захваті від проголошених ідей Свободи, Рівності 

та Братерства. Але йшов час, вони помічали, що новий суспільний порядок далекий від 

ідеалів того суспільства, що передрікали філософи XVIII ст. Наступило розчарування. 

На початку століття у філософії та мистецтві прозвучали трагічні ноти сумнівів щодо 

перетворення світу на принципах Розуму. Це сприяло виникненню нової світоглядної 

системи — романтизму. Романтики нерідко ідеалізували патріархальне суспільство, яке 

вважали царством добра, щирості, порядності. Оспівуючи минуле, вони брали за основу 

старовинні легенди та народні казки. Романтизм набув особливого характеру в кожній 

з європейських культур: у німецькій — містика; у англійській — це особистість, яка 

протиставляє себе розумній поведінці; у французькій — це незвичайні історії. Що ж 

об'єднало їх в одну течію? 

      Романтики не втікали від проблем життя. Головним завданням романтизму було 

вираження внутрішнього світу, душевних переживань, а цього можна було досягти, 

використовуючи історії, містику і т. п. Потрібно було показати парадокс внутрішнього 

життя, його ірраціональність. 

 

Запитання до учнів  
*  Якими були передумови виникнення романтизму? 

 

Запис у зошити 

Термін «романтизм» указує на зв'язок із Середніми віками, коли в літературі був 

популярним жанр рицарського роману. Головні особливості цього жанру — 

фантастичність, зображення високого, ідеального кохання, лицарських подвигів, 

добрих і злих чарівників, казкового пейзажу. 

 

2. Лекція учителя (учні складають коспект) 

Характерні ознаки романтизму і його відмінність від класицизму та сентименталізму 

Класицизм з його суворими правилами все в житті чітко розмежовував: погане — добре, 

чорне — біле. У романтизмі немає та¬кої чіткості, у ньому існують відтінки, напівтони. 

Класицизм — це система, а романтизм — ні. Що стосується сентименталізму, він 

відображає внутрішнє життя людини в гармонії з навколишнім світом. А романтизм 

протиставляє внутрішньому світові цю гар¬монію. 

     Ознаки романтичного твору: у романтичному творі немає ди¬станції між героєм і 

автором; автор не засуджує героя, навіть якщо щиро зображує його духовне падіння, із 

сюжету зрозуміло, що ге¬рой не винний — винні обставини, що склалися. Сюжет такого 

твору, як правило, романтичний. У романтиків особливе ставлення до природи, їм до 

душі бурі, грози, катаклізми. 

    Особливістю романтичного мистецтва є перевага в ньому суб'єктивно-ліричного 

моменту. Зображення переживань героя, ставлення героя до життя для романтика 

важливіше за зображення самого життя. З усіх видів мистецтва романтики віддавали 

перевагу насамперед музиці, оскільки через неї багатогранніше та повніше можна 

виявити внутрішній світ людини. 

Романтичний герой — це індивідуаліст, людина, яка пройшла у своєму розвитку дві 

стадії: до зіткнення з похмурою реальністю вона прагне подвигу та має бажання 



перебудувати світ; зіткнувшись з реальністю, герои усе ще вважає цей світ похмурим, 

нікчемним та підлим, стає циніком та песимістом. Зрозумівши, що світ змінити не 

можна, герой більше не прагне подвигу, зате все одно щоразу наражається на небезпеку. 

 

Бесіда 

•   У чому різниця між романтизмом і класицизмом? 

•   Укажіть ознаки романтичного твору. 

•   Назвіть особливості романтичного мистецтва. 

•   Опишіть романтичного героя. 

 

Характерні ознаки романтизму 

1) Заперечення раціоналізму, що панував у добу Просвітництва, культ почуттів людини. 

2) Увага до особистості, її індивідуальних рис. 

3) Провідні мотиви — самотність, світова скорбота (національна туга) та романтичний 

бунт і нескореність. 

4) Історизм творів і захоплення фольклором. 

 

Найвидатніші представники мистецтва романтизму В Англії — Дж. Байрон, Дж. 

Кітс, П. Б. Шеллі; у Німеччині — Е. Гофман, Г. Гейне, Новаліс; у,Франції— А. Мюссе, 

Ж. Санд, В. Гюго; у США — Е. По, Дж. Ф. Купер, Г. Мелвілл; у Польщі — А. Міцкевич, 

Ю. Словацький; в Угорщині — Ш. Петефі; в Росії — О. Пушкін, М. Лєрмонтов, М. 

Гоголь. 

 

У ч и т е л ь. Романтична лірика— це переважно лірика на¬строю. Романтики вміло і 

тонко створювали картини природи. Але головним у цих картинах був не опис пейзажу. 

Людина і світ — ось що передусім хвилювало романтиків. 

 

IV. Рефлексія 

1. Підсумок уроку 

Запитання до класу 
•   Що ви з'ясували для себе про романтизм? (У митців романтизму ми помічаємо 

визнання самоцінності особистості, зацікавленість внутрішнім життям людини, 

прагнення розкрити багатство внутрішнього світу людини.) 

 

2. Складання грона на тему «Романтизм» 

 

3. Погляди романтиків на життя, мистецтво, людину 

Як ви розумієте ці висловлювання? 

― «Справжнє лихо полягає в тому, що нині все застигло у вуль¬гарній прозі життя. І 

більшість людей спокійно сприймає все це і навіть почуває себе цілком добре, мовчки 

скочуючись по боло¬ту до прірви» (Франц Шуберт). 

― «Мене часом запитують, чи люблю я дітей. Звичайно, люблю, адже вони ще не 

стали людьми» (Шарль Нодьє).  

― «Краще бути артистом чи бродягою, ніж власником маєтку або селянином, бо ж із 

володінням землею чи снопом пов'язані несправедлива тиранія та похмуре 

поневолення скнарістю» (Жорж Санд). 

― «Світ поганий, поганий, жахливо поганий. І лише серце друга та спокутні сльози 

жінки можуть урятувати його від прокляття» (Ріхард Вагнер). 



― «Той, хто не зазнав щастя в нинішньому світі, хто не знайшов того, що шукав, 

нехай заглибиться у світ книг і мистецтва чи зануриться в природу — це вічно юне 

втілення старовини й су¬часності» (Новаліс). 

 

V. Домашнє завдання. 

 
Опрацювати конспект, С. 56 – 61, створити слайд-презентацію за однією із поезій Г. 

Гейне*, індивідуальне завдання  - підготувати інформацію про «Книгу пісень» Гейне.

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Специфіка німецького романтизму і творчість Гейне. «Книга 

пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», 

«Коли розлучаються двоє…»): особливості композиції збірки, образ 

ліричного героя, фольклорні елементи 
 

 

Мета: повторити відомості про романтизм; продовжити знайомство із найвидатнішими 

представниками цього напрямку; познайомити учнів із життям і творчістю Генріха Гейне, 

розвивати читацький інтерес учнів, розвивати творче мислення; виховувати вдумливого читача, 

повагу до духовних надбань людства. 

 

Обладнання: портрети Генріха Гейне, репродукції картин XVIII ст. із зображенням німецьких 

пейзажів, Дюссельдорфа, таблиця, гроно на тему «Романтизм». 

 

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь та навичок. 

 

Кожна людина — це світ, який 

з нами народжується і з нами 

вмирає; під кожною могильною 

плитою лежить всесвітня історія. 

Г.Гейне 

 

 

Перебіг уроку 

 

І. Актуалізація опорних знань. 

 

Бесіда. 
•   3 чим у вас асоціюється слово « романтизм » ? (Асоціація із Середніми віками, коли в 

літературі був популярним жанр рицарського роману.) 

•   Що ви знаєте про романтизм як напрям мистецтва? (Романтизм — напрям у 

літературі та мистецтві першої чверті XIX ст., для якого є характерним зображення 

ідеальних героїв і високих почуттів.) 

•   У чому полягає суть романтизму? (У зображенні незвичайної людини в незвичайних 

обставинах) 

•   Що є витоками, першоосновою творів романтиків? (Усна народ на творчість, 

легенди,розповіді. Романтики намагались ство рювати свою національну культуру, їх 

цікавила історія рідної країни.) 

•   Укажіть найвизначніші досягнення романтиків у літерату (Створення нових жанрів: 

роману, поеми та ліричної поезії) 

• Назвіть найвідоміших письменників, імена яких пов'язані з романтизмом. (В. Скотт, 

Ж. Санд, В. Гю го, Е. Гофман,Ф. Купер, Е. По, Дж. Байрон, Г. Гейне, А. Міцкевич, П. 

Шеллі, Ш. Петефі) 

 

II. Мотивація навчальної діяльності 

 



У ч и т е л ь. Серед згаданих імен поетів-романтиків ви вказали ім'я Генріха Гейне, який 

одного разу порівняв своє серце з дивовижною тропічною квіткою, яка розквітає один 

раз на сто років. І дійсно, відомий німецький поет, яскравий талант якого розквітнув на 

початку XIX ст., є визначним майстром світового рівня. Саме про нього та його 

творчість ми говоритимемо на найближчих уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. 

 

Перегляд відео «Генріх Гейне» 

Відомості про життя та творчість Г. Гейне 
 

Німецький поет, прозаїк, есеїст Крістіан Йоганн Генріх Гейне народився 13 грудня 1797 

року в родині єврейського торговця Самсона Гейне й Бетті Ван Гельдерн у місті 

Дюссельдорфі, на Рейні. Довга суперечка про рік народження остаточно не розв'язана 

ще й сьогодні. Сам Гейне, особливо наприкінці свого життя, наполегливо і 

неодноразово заявляв, що народився 13 грудня 1799 року, але це твердження викликає 

законні сумніви. Цілком імовірно, що він з'явився на світ двома роками раніше. 

Генріх був старшим сином у єврейській родині зі скромним до¬статком. Його батько 

працював провіантмейстером у ганноверській армії, потім оселився в Дюссельдорфі й 

оженився на дочці лікаря. Він був добродушною, скромною, інтелектуально не 

розвинутою людиною. Мати була більш освіченою. Свого старшого сина вона хотіла 

бачити практичною людиною, відтак його бажання стати поетом вважала хибним. 

Рейнська область була економічно більш розвиненою, ніж інші. Тут уже 1805 року з 

приходом французьких військ були скасовані феодальні повинності й уведене більш 

прогресивне законодавство. 

Отож з раннього віку Гейне мав змогу бачити не лише феодальну відсталість країни, але 

й паростки нової Німеччини. З 1810 по 1812 рік Генріх навчався у Дюссельдорфському 

ліцеї. Єврейське походження зробилося для Гейне і щастям, і нещастям усього життя. 

Воно позбавило молодого чоловіка впевненості, і молодий Гейне, закінчивши 

Дюссельдорфський ліцей, не мав можливості зробити чиновницьку кар'єру, про яку 

мріяла для нього мати. Вона вирішила, що син повинен піти в комерцію, незважаючи на 

те, що до такого фаху в нього не було ніяких здібностей. Наступний рік 

Гейне провів у конторі багатого банкіра у Франкфурті-на-Майні. 1816 року Генріх 

продовжив заняття комерцією у Гамбурзі в торговій фірмі дядька — мільйонера 

Соломона Гейне. 

Перші вірші Гейне були надруковані 1817 року в журналі «Гамбурзький страж» і були 

відгуком на перше нерозділене кохання ло кузини Амалії. На кошти дядька 1819 року 

Генріх вступив до Боннського університету, звідки 1820 року переїхав до Геттінген-

ського університету, але змушений був полишити його у зв'язку з участю в дуелі. Він 



вивчав юридичні науки, філософію, літературу. 1821 року вступив до Берлінського 

університету, де слухав лекції філософа Гегеля, одного з найосвіченіших людей свого 
часу. Пізніше Гейне виступив з глибоким аналізом німецьких філософ¬ських систем. У грудні 1824 

року Генріх повертається до Геттінгенського університету. У цьому ж році його приймають у будинку 

Ґете у Веймарі. 1825 року Гейне отримав у Геттінгенському університеті ступінь доктора права, а 

напередодні прийняв лютеранство. Потім він багато подорожує, відвідуючи Англію, Італію. Враження 

від цих поїздок відбились у його дорожніх нарисах. Під час літнього відпочинку Гейне прочитав у 

газетах про Липневу ронолюцію, що підштовхнуло його поїхати до Франції. 

Гейне прибув до Парижа 14 травня 1831 року. Усе подальше життя поета пройшло в столиці Франції. 

До Німеччини він боявся повертатися, адже йому загрожував арешт за гострі політичні твори. 

Упродовж життя Гейне побував у Німеччині днічі, щоб відвідл ти матір й улаштувати справи з 

видавцем (1844). У подальшому по їздки до Німеччини були неможливими чорен стан здоров'я: поет 

Ін-міг рухатися через параліч спинного мозку. У тривні 1848 року він  востаннє вийшов з дому, щоб 

відвідати Лувр. Решту років, які він називав «матрацною могилою», він був прикутий до ліжка. Один 

з друзів розповідав: «Він лежав, простягнувшись на залізному ліжку, і міг трохи піднятися за 

допомогою спеціальних пристосувань. Десять грубих шнурів звисали зі стелі над ним, щоб йому було 

зручно вхо-питися за них, коли він бажав підсунутися або змінити положення. Найважче була 

дивитися на те, як колись прекрасне обличчя із бездоганно правильними рисами було спотворене 

виснаженням та свинцевою блідістю». Біля Гейне постійно перебувала дружина Матільда. 

Гідною подиву видається працездатність поета протягом цих важких років. Ледь чутно, пошепки (губи 

та язик уже його не слухалися) диктував Гейне свою прозу, пронизану язичницькою повнотою 

почуттів, іскристими веселощами та іронією. Проживаючи в Парижі, Генріх Гейне зустрічався з 

багатьма видатними людьми: Оноре де Бальзаком, Жорж Санд, Гансом Крістіаном Андерсеном, 

Ріхардом Вагнером, Карлом Марксом та Фердинандом Лассалем. 

Незадовго до смерті раптово спалахнула в ньому любов до Камілли Сельден, яку він обезсмертив у 

декількох віршах під ім'ям «мушки». Переживаючи нестерпні фізичні страждання, поет болісно 

доживав останні дні. Ще 13 лютого 1856 року він писав свої мемуари; 16-го після обіду сказав: «Папір 

і олівець»,— але то були останні його слова, почалася агонія. 17 лютого 1856 року Гейне не стало. Він 

похований на Монмартрському цвинтарі, згідно із заповітом — без релігійних обрядів і промов. За 

труною йшли друзі поета — письменники, журналісти; над могилою його дружина поставила 

пам'ятник, на плиті якого вирізані всього два слова: «Непгі Неіпе». 

«Це один з найвидатніших людей Німеччини»,— сказав про Гейне Ференц Ліст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Вільне письмо». Не розмірковуючи довго, запишіть свої відчуття, продовжуючи 

речення «На мою думку, Генріх Гейне – це …». 
Учитель. Справжнього поета можна порівняти з натягнутою струною на скрипці буття. Дотик — і 

заспіває, заплаче душа поета. А людям залишаються вірші... Особливо це стосується тих, у кого велике 

і палке серце, здатне відчувати прекрасне, та чиста співоча душа. Генріх Гейне стояв біля витоків 

романтизму, був його фундатором разом із Байроном, Міцкевичем, Пушкіним, Шевченко. У кожного 

з цих поетів була своя книга, що принесла йому світову славу. Для Гейне такою книгою була збірка 

поезій «Книга пісень», яку сьогодні ми розгорнемо для того, щоб наблизитись до образу її творця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більша частина віршів присвячена коханню. Сімнадцятирічним юнаком Гейне 

закохується у доньку свого багатого дядька Амалію. Але горда дівчина не звертає уваги 

на юного кузена. Юнак страждає, серце його шалено б'ється, і на світ з'являється шедевр 

світо¬вої лірики, який потім увійшов до «Ліричного інтермецо». Загалом тема кохання 

начебто розділена на три частини: «Юнацькі страждання» — кохана з'являється до 

нього в уяві; «Ліричне інтермецо» — кохання розцвітає у сновидіннях; «Знову на 

батьківщині» — любов оживає лише в пам'яті поета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз поезії «Не знаю, що стало зо мною..». 

 

Учитель. Пісня написана на зразок народних пісень. Ключовим у творі є образ, 

традиційний для німецького фольклору,— образ Лорелей, дівчини-сирени з Рейну, що 

чарувала рибалок своїм співом. Це давня народна легенда про загиблу нещасну 

красуню, яка випливає на узбережжя і заворожує всіх, хто пропливає Рейном. 

Зачаровані красою русалки, човнярі втрачають пильність і гинуть. Саме Гейне зробив 

цей сюжет дуже популярним, і його вірш став народною піснею. 

 

Легенда про Лорелею. 

Виразне читання поезії – С. 60. 



Перегляд відео «Лорелея». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Рефлексія. 

Бесіда 

—  Скільки разів за життя поета видавалась збірка «Книга пісень» ? (13 разів) 

— У чому суть духовних переживань ліричного героя збірки? (У першому розділі 

домінують переживання і муки нерозділеного кохання. Ліричний герой впадає у відчай, 

свою трагедію він сприймає як найбільшу у світі. У другому розділі тугу змінює світла 

печаль. У третьому розділі ліричний герой полишає рідні місця та переосмислює все, 

що сталося. Юнацькі страждання для нього лише спогади. Герой, переживши 

розчарування, утрати, прагне жити спільним з природою життям, відчувати себе 

часткою всесвіту. Тема нерозділеного кохання в збірці переплітається з трагічною 

самотністю героя.)  

— Які образи створюють почуття самотності? (Світла печаль та самотність ліричного 

героя знайшли відображення у віршах про сосну, пальму, відомі нам у перекладі М. 

Лєрмонтова, хоча в німецькій мові «сосна» — чоловічого роду, а «пальма» — жіночого.) 

— У чому новаторство поезії Гейне? (Поезія Гейне стала найвищим досягненням 

німецького романтизму. Поет відкидав застарілі поетичні умовності, висловлюючи 

свої почуття без риторики й поетики, а іноді навіть іронізував над пристрастю своїх 

почуттів. Сучасників поета підкорили простота, природність, імпровізаційність його 

поезії. Гейне сприяв певному «спрощенню» лірики; хоча з космічних висот і неозорої 

далечі він переніс поезію в бюргерську вітальню, вона не перестала бути щирою і 

значущою. Кредо ліричного героя Гейне — без кохання немає щастя, без щастя 

неможливе життя.) 

— Чому Гейне свою збірку назвав «Книга пісень»? (Назву збірки Гейне запозичив у 

Петрарки («Канцоньєре» в перекладі — «Книга пісень») і таким чином приєднався до 

багатовікової традиції оспівування недосяжної Мадонни, яка є символом чистого, 

всепоглинаючого та піднесеного кохання.)•   

— У чому новаторство Гейне-поета? (У «Книзі пісень» Гейне наслідував традиції 

німецького фольклору. Він узяв деякі мотиви та теми з усної народної творчості, 

форма багатьох пісень на¬гадує пісні. До збірки також увійшло багато віршів, які були 

написані в строгих канонічних жанрах сонета, балади, романсу. Поет намагався 

показати свій поетичний хист у різних жанрах. Хоча назву збірки автор запозичив у 

Петрарки, Мадонна Гейне не схожа на ренесансні взірці — поет не заперечує, що його 

кохана — звичайна дівчина.) 

 

Складання сенканів на теми «Гейне», «Поезія Гейне» 



Гейне, 

Палкий, неспокійний, 

Навчався, подорожував, творив, 

Працював до останньої хвилини, 

Поет. 

 

Поезія Гейне, 

Романтична, щира, 

Чарує, зворушує, вражає, 

Поєднання сну із реальністю, 

Музика. 

 

V. Домашнє завдання. 

 

Опрацювати С. 58-63, до однієї з поезій підібрати музичний супровід, поезію «Не знаю, 

що стало зі мною…» вивчити напам’ять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Генріх Гейне. «Книга пісень». Утілення високого почуття 

кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів. 
 

 

Мета: продовжити знайомство з творчістю Генріха Гейне; розвивати творче мислення учнів, 

навички виразного читання поетичних творів; збагачувати й удосконалювати мовлення; розвивати 

читацькі інтереси учнів, виховувати вдумливого читача, повагу до духовних надбань людства 

  

ТИП УРОКУ: аналіз ліричних творів; комбінований. 
 

 
Алмаз запишався б, якби поет порівняв 

його з людським серцем. 

        Г. Гейне 

 

Перебіг уроку 

 

І. Актуалізація опорних знань учнів. 

Читання поезії напам’ять. 

 

ІІ. Мотиваціянавчальної діяльності. 

У ч и т е л ь. Справжнього поета можна порівняти з натягнутою струною на скрипці 

буття. Дотик — і заспіває, заплаче душа поета. А людям залишаються вірші... Особливо 

це стосується тих, у кого велике і палке серце, здатне відчувати прекрасне, та чиста 

співоча душа. Генріх Гейне стояв біля витоків романтизму, був його фундатором разом 

із Байроном, Міцкевичем, Пушкіним, Шевченко. У кожного з цих поетів була своя 

книга, що принесла йому світову славу. Для Гейне такою книгою була збірка поезій 

«Книга пісень», яку сьогодні ми розгорнемо для того, щоб наблизитись до образу її 

творця. 

 

III. Робота над темою уроку.  

Учитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз поезії «Коли розлучаються двоє» - С. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз поезії «На півночі кедр одинокий…» - С. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель. Саме цей вірш можна вважати зразком романтичної поезії. Через образи 

природи автор передає свої почуття. Ніколи не зустрітися кедру і пальмі, ніколи не бути 

поету зі своєю коханою. Здавалось би, ми читаємо про звичайні події з життя людини. 

Але звичайне любовне розчарування переростає в трагедію Самотності людини в 

бездуховному міщанському оточенні. Перед нами постають образи-символи 

самотності. 

 

 

 



ІV. Рефлексія. 

 

У ч и т е л ь. Нерадісним було кохання Гейне до Амалії. А через сім років Генріх 

закохується в молодшу сестру Амалії — Терезу. Але й ця дівчина не відповіла поету 

взаємністю. І знову — нещасне кохання, душевні страждання і — нові вірші, які пізніше 

увійдуть до циклу «Знову на батьківщині». Узагалі, тема нещасного кохання — не нова 

для поетів, але твори Гейне відрізняються тим, що в них не лише душевний біль, але й 

соціальний протест — ніколи б багатий дядько Соломон не погодився на шлюб своєї 

доньки з бідним небожем. Поет страждає через невизнання родичами його особистості. 

Він значно краще почувається серед простих, щирих людей, ніж серед «золотої молоді». 

Гейне» як і всі поети, страждає через самотність, але його ліричний герой не мовчазний 

і не покірний. Гейнівський герой не хоче миритися з дійсністю, його не при¬ваблює 

зустріч з коханою на небесах, він прагне звичайного людського щастя на землі. Віршам 

Гейне властиві глибока задушевність, щирість, зрозумілість і простота, але романтична 

відвертість не завжди знаходить розуміння, нерідко вона викликає сміх. 

 

Стратегія «Одне слово» 

Стратегія «Одне слово» використовується для узагальнення опрацьованого матеріалу. 

Учитель говорить початок речення, учні по черзі додають до нього по одному слову, 

яке на їхню думку найбільш точно відповідає змісту речення. 

Заверште речення «Ліричний герой Гейне ...». 

 

V. Домашнє завдання 

Опрацювати С. 64-67, скласти кросворд за біографією Байрона 

 

 



 

Тема. Джордж Ноел Гордон Байрон. «Хотів би жити знов у горах…», 

«Мій дух як ніч…». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток 

романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. 

Фольклорні та біблійні мотиви у віршах. 

Мета: познайомити учній з особистістю поета та його романтичним світоглядом; сприяти 

вихованню власного світогляду та читацьких інтересів; навчити сприймати лекційний матеріал, 

розвивати уміння  складати тезисні конспекти. 

 

Обладнання: портрет поета, тексти віршів, відео «Мій дух як ніч», «Хотів би жити знов у горах», 

«Байрон». 

 

...він любив людство, але 

зневажав і ненавидів людей, 

        серед яких почувався одиноким 

       і покинутим. 

В. Бєлінський 

 

Перебіг уроку 

 

I. Мотивація навчальної діяльності 

Учитель 

 «...він любив людство, але зневажав і ненавидів людей, серед яких почувався одиноким 

і покинутим»,— так сказав про Джорджа Ноела Гордона Байрона відомий росій¬ський 

літературний критик Віссаріон Бєлінський. Байрон уосо¬блює все романтичне в житті, 

людській поведінці і творчості. Не лише в першій половині XIX ст., коли жив поет, а й 

пізніше до¬сить розповсюдженим був тип молодих людей, які свідомо або несвідомо 

наслідували лорда Байрона чи його героїв. І Чайльд-Гарольд, і Манфред, і Корсар, і 

ліричні герої більшості поезій Байрона уособлюють тип романтичного індивідуаліста, 

розча¬рованого у навколишньому світі, самотнього і гордого у своїй самотності. Він 

жадає і не може знайти в коханні щастя. Він шукає великого діла, але не може знайти 

нічого, що б, на його погляд, було варте його зусиль. Рідко буває так, що справжній 

талант може бути визнаний за життя. Чому ж улюбленець долі, що любить людство, 

ненавидить людей і відчуває глибоку само¬тність? І до чого тут карбонарії? Відповіді 

на ці запитання сьо¬годні ми спробуємо знайти.  

(Учні записують тему та епіграф уроку в зошити.) 

 

ІІ. Робота над темою уроку 

 

Повідомлення учнів і доповнення учителя про життєвий та творчий шлях 

Байрона. 

Перегляд відео. 

 

Бесіда. 

•   Як ви вважаєте, чому Байрон, творчістю якого захоплювались сучасники, вважав себе 

самотнім? 



•   Чому, на вашу думку, Бєлінський вважав, що Байрон любив людство і ненавидів 

людей? 

•   Чи є щось спільного між карбонаріями та Байроном? 

 

Учитель. Наш сучасник Володимир Бурбан сказав про Байрона: «Якби виникла 

необхідність назвати десятьох чи навіть п'ятьох найвидатніших поетів усіх часів і 

народів, то, безумовно, серед них обов'язково було б ім'я великого англійця — лорда 

Джорджа Гордона Байрона, людини безмірного поетичного таланту, незвичайної 

творчої щедрості, глибокого філософського розуму. 

      Він прожив 36 років. Але його біографія — одна з найяскравіших і 

найдраматичніших в історії світової літератури. Вона схожа на легенду, власне, навіть 

на сплетіння легенд, оповитих серпанком таїни і загадковості, ореолом романтики і 

легким флером містики. Небагато знайдеться геніїв, чиї визнання і слава так тісно 

переплелися б з незаслуженими образами, брудними плітками і відвертим цькуванням. 

Як людина складна і суперечлива, він органічно не міг, однак, кривити душею, і цього 

йому не прощають і досі...» 

 

Складання сенканів 
Байрон, 

Самотній, романтичний, 

Віршував, кохав, боровся, 

Слава, переплетена з образами, 

Птах. 

 

Перевірка біографії Байрона за кросвордами, складеними учнями. 

 

Учитель.  

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд відео «Станси до Августи». 

 

Учитель. Усіх, хто спілкувався з Байроном, підкоряло не лише його чуття прекрасного, 

але й гостре почуття справедливості. «Його очі — це розкрита брама сонця, вони 

створені зі світла і для світла»,— писав один із його сучасників. Та у своїй душі поетові 

розібратись було важко: занадто багато гнітючих дум та запитань без відповідей 

переповнювали її. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз поезії «Хотів би жити знов у горах…» - С. 66 

Перегляд відео – англійською мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Читаючи поезію, я… 
… бачу 

… чую 

… відчуваю. 

 

Аналіз поезії «Мій дух як ніч…» -  С. 67. 

Перегляд відео. 

Бесіда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Картинна галерея». 

Розгляньте репродукцію картини Рембрандта «Давид грає на арфі перед Саулом». 

- Що зображено на картині?  

- Яким змальовано Саула?  

- Що можна сказати про душевний стан співця?  

- Як ви вважаєте, що об’єднує твори Рембрандта й Байрона? 

ІІІ. Рефлексія. 

 
ІV. Домашнє завдання. 

 

Опрацювати С. 68-78, підготувати інформацію про Мазепу*. 



 

Тема. Джордж Байрон. Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка 

зображення образу гетьмана у творі 

Мета: ознайомити учнів з історією створення поеми Байрона «Мазепа», визначити її місце в 

творчому доробку поета; розкрити причини зацікавлення Байрона українською тематикою; 

розкрити особливості створення образу Мазепи в обрамленні; розвивати аналітико-інтерпретаційні 

компетенції учнів; сприяти формуванню загальної культури. 

 

Обладнання:  відео «Гетьман Іван Мазепа», портрет письменника, ілюстрації до поеми. 

 

 
І сам, як дуб той віковий. 

Джордж Байрон. «Мазепа» 

 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент 

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 

III. З’ясування історії створення Байроном поеми «Мазепа» 

 

Повідомлення про реалізацію задуму Байрона щодо використання української 

тематики у написанні поеми «Мазепа» 
 

Основа та історія створення Поема «Мазепа» написана Байроном під час його 

перебування в Італії, у Венеції та Равенні. Історичною основою поеми є постать 

видатного українського козацького гетьмана Івана Мазепи (1640-1709), що уславився 

своєю боротьбою за незалежність України і її відокремлення від Росії. З цією метою він 

склав договір з шведським королем Карлом XII (1682-1718), який воював з Росією. Під 

час Полтавської ібитви в 1709 році війська Петра І розгромили шведську армію, і Карл 

XII та Мазепа змушені були рятуватися втечею. Відомості про українського ватажка 

Байрон узяв із праці Вольтера «Історія Карла XII» (1731), яка була надзвичайно 

популярною в Європі (лише у XVIII столітті вона була перекладена багатьма ^мовами 

та витримала 114 видань). У п’ятому розділі Вольтер, звертаючись до подій російсько-

шведської війни, характеризує Україну як «країну, що завжди прагнула свободи й 

наполегливо боролася за її здобуття». Пишучи про історичні заслуги Мазепи як 

гетьмана України і союзника Карла XII, Вольтер також розповів про одну незвичайну 

пригоду, що сталася з Мазепою в його юності. Він «виховувався як паж польського 

короля Яна Казимира, при дворі якого набув певної обізнаності в красному письменстві. 

Коли було викрито любовний зв’язок, що він мав з дружиною одного польського 

магната, розлючений чоловік звелів прив’язати його, зовсім голого, до дикого коня і 

відпустити в такому стані на всі чотири сторони. Кінь, приведений з України, примчав 

туди Мазепу, напівмертвого від утоми й голоду. Місцеві селяни виходили його. Він 

довго лишався серед них і через певний час відзначився в багатьох походах проти татар. 

Вищість в освіті забезпечила йому велику повагу серед козаків; його репутація, що 

зростала з кожним днем, спонукала царя призначити Мазепу гетьманом». 

 



Ця легенда зародилася в Польщі й існувала в кількох версіях. Найвідоміша з них 

подається в мемуарах польського літератора XVII століття Я. Пассека, де 

розповідається, що Мазепа, перебуваючи в своєму маєтку на Волині, був викритий у 

любовному зв’язку з дружиною одного польського шляхтича та покараний ним. Його 

прив’язали до коня й випустили в поле. Але це був не дикий кінь, а кінь самого Мазепи, 

і поніс він його не за сотні кілометрів, а в його ж маєток, розташований неподалік. 

Вольтер, за словами Д. Наливайка, «вмістив цю історію в своїй книжці, внісши 

доповнення, яке виявилося істотним і провокаційним: про дикого коня, який примчав 

прив’язаного Мазепу за кілька днів на береги Дніпра. Це доповнення зробило банальну 

історію із життя молодого Мазепи неймовірною, фантастичною і воднораз перевело її 

із сфери побутової у сферу міфо-поетичну. Цей міфопоетичний потенціал, що з'явився 

у розповіді Вольтера, блискуче реалізував уже в добу романтизму Байрон - у поемі 

«Мазепа». 

 

       Мазепа чудово підходив на роль романтичного героя байронічного типу і захопив 

уяву Байрона, як і багатьох інших митців-романтиків. Як зазначив польський дослідник 

Я. Островський, «його історія, заснована на екзотичних реаліях, містила сюжет 

нещасливого кохання і жорстокої кари. Нескінченний галоп коня (мотив, що сам по собі 

дуже впливав на романтичну уяву) є водночас і знаряддям долі, яка готувала Мазепу до 

великих політичних звершень. Навіть остаточна поразка гетьмана приносить йому 

додатковий німб мучеництва». Усі ці деталі злилися в символічний зміст, що легко 

переростав у міф, романтичну легенду. До того ж Байрон вбачав в історії Мазепи й певні 

аналогії з власним життєвим досвідом: перебуваючи в Італії, він таємно зустрічався з 

дружиною старого графа Гвічіолі юною Терезою. Збіг імені його коханої та коханки 

Мазепи також викликали певні символічні асоціації у Байрона. 

 

IV. Аналітичне дослідження жанрово-композиційних особливостей поеми Байрона 

«Мазепа» 
 

- Як ви думаєте, чому постать гетьмана Мазепи привернула увагу Байрона? (Сильний 

бунтарський життєздатний характер, що відповідав типу романтичного героя, привабив Байрона в 

образі Мазепи. В інтерпретації Байрона перед читачем постає специфічний байронічний герой: це 

бунтар, «шляхетний злочинець», який кидає виклик суспільству, його законам та моральним нормам і 

зазнає покарання. Сюжетна ситуація, закладена в основу любовної історії Мазепи, аналогічна 

ситуаціям, що розгортаються у «східних поемах» Байрона: герой кохає жінку, яка належить 

деспотичному чоловікові, і, ставши жертвою брутального насилля, скривджений та ображений до 

глибини душі, стає месником.) 

- Визначте тему поеми «Мазепа». (Тема твору: зображення втечі Карла XII та гетьмана Мазепи 

з рештками армії, розбитої Петром І під Полтавою. Під час відпочинку Мазепа розповідає випадок зі 

свого життя, що стався з ним у юності, 50 років тому.) 

- Яку грань особистості Івана Мазепи використав Байрон в своєму творі - людини чи 

козака й державного діяча? Як видатному поету-романтику вдалося поєднати ці дві 

грані життя й діяльності Мазепи? (Використавши жанр романтичної поеми, досить великого 

поетичного твору, Байрон зумів поєднати в ньому епічне й ліричне начало, тим самим розкривши різні 

грані особистості Мазепи - як козацького ватажка й воїна та закоханого романтичного юнака.) 

- Яким чином задуму Байрона слугувала композиція твору? (Поема складається з двадцяти 

невеличких розділів. Розділи 1 -3 і частина 4-го - це розповідь про нищівну поразку, якої зазнали шведи 

під час Полтавської битви. Невеличкий загін, в якому перебувають Карл XII і Мазепа, рятуються від 

переслідування ворогів. Старий гетьман постає перед читачем, з точки зору автора, як кремезний і 

витривалий, зморений у тяжкому поході, він перш за все під час перепочинку доглядає за своїм вірним 

конем та чистить зброю. Поранений Карл зацікавився тією турботою, яку проявив гетьман до коня. 



Мазепа задовольняє цікавість короля і розповідає історію зі свого життя, пов’язану з конем. Сповідь 

Мазепи вписана за композиційним принципом твору з обрамленням. Тепер сам герой стає оповідачем. 

Й до середини XX розділу - тобто весь основний текст поеми - це дивовижно відверта, сповнена 

переживань і почуттів сповідь головного героя про його юнацьке кохання. Завершує твір розповідь, у 

якій старий Мазепа розмірковує про невідворотність долі в житті людини.) 

 

Аналіз розділів поеми «Мазепа» Джорджа Гордона Ноела Байрона. 

а) виразне читання І-ІУ розділів поеми до слів «Для цього я вернутись рад Дак років 

з п'ятдесят назад...» 

- Поясніть, яким історичним подіям відповідають рядки початку поеми Байрона 

«Мазепа»: «В жахливий день біля Полтави/ Од шведів щастя утекло». Використовуйте 

для аргументації «Коментарі й пояснення» після тексту перекладу поеми українською 

мовою Дмитром Загулом. 

- Який сенс, по-вашому, мають слова: «Військова міць, воєнна слава./ Така ж, як ми, її 

раби, - /Майнула до царя, лукава» - у міркуваннях автора про невідворотність долі як 

для пересічної людини, так і сильних цього світу. Чому Байрон ставить поряд постаті 

двох талановитих воєначальників, що мріяли про всесвітнє панування, - КарлаХІІ і 

Наполеона? Як це пов’язано з концепцією «сильної особистості» в романтизмі? 

- Як ви думаєте, чому поему про Мазепу Байрон розпочинає зображенням втечі Карла 

XII та рештків його війська? Виразно прочитайте другий розділ поеми. Схарактеризуйте 

за цим уривком образ Карла. Чи можна його вважати романтичним героєм? 

Аргументуйте свої відповіді. 

- Схарактеризуйте оточення короля Карла. Визначте за текстом, у якому стані 

перебувають шведські воєначальники. 

- Виразно прочитайте фрагмент тексту від слів «А поруч, в лицарській юрбі,/ Де звісив 

дуб гілля дебеле,/ Мазепа стомлений собі/ 3 трави тверду постелю стеле» до слів: «І з 

Карлом і всіма з почоту/Гостинно поділився він/ 3 такою ж гідністю достоту,/Як на 

бенкеті дворянин». Складіть план дій Мазепи. Поясніть, чому він спочатку піклується 

про коня, чистить зброю, а потім вже турбується про себе. Про що в особистості Мазепи 

свідчить вибір клички коня - Буцефалос? (Вибір клички коня свід- - чить про амбітність 

та освіченість Мазепи. Він знає історію Стародавньої Греції й, вірогідно, серед його 

кумирів видатний полководець древності Олександр Македонський.) Виділіть з цього 

фрагменту ключові слова до характеристики Мазепи, прокоментуйте їх. Спробуйте 

скласти за цим уривком словесний портрет Мазепи. Це буде портрет людини чи воїна? 

Наведіть аргументи. 

- Як ви думаєте, чому на початку твору Мазепа постає у сімдесятирічному віці? Чому 

Байрон не відразу розпочинає розповідь про його юнацьку пригоду? 

- Як характеризують Мазепу слова Карла «У всіх із нашого гуртка /Відважний дух, 

тверда рука, /Та хто в цей час маршів, боїв/ Балакав менше й більш зробив,/Ніж ти, 

Мазепо?»? 

- Чому король сприймає Мазепу і його коня як неподільну пару й порівнює їх з 

Олександром Македонським та його легендарним конем Буцефалом? 

- Прочитайте в особах діалог між Карлом XII і Мазепою з четвертого розділу поеми. 

Спробуйте передати інтонаційно повагу короля до Мазепи. Поміркуйте, чому Мазепа 

не хоче згадувати, як він навчався верхової їзди? 

- Визначте роль діалогу Карла й Мазепи для переходу від обрамлення до основної 

частини. Навіщо, по-вашому, Байрон змінює оповідь від третьої особи на розповідь від 

першої особи? 



- Зробіть стислий висновок про образ Мазепи, який постає перед нами в обрамленні. 

Яких рис у ньому більше - романтичних чи реалістичних? Наведіть аргументи. 

 

- Поясніть, чому в основній частині поеми «Мазепа» говорить сам герой? Визначте 

головні теми його сповіді. 

Розділ 4: розповідь Мазепи про свою службу в польського короля Яна-Казимира; 

розділи 4-8: розповідь головного героя про польського магната та його юну дружину, 

опис стосунків між Терезою та молодим Мазепою, викриття шпигунами графа таємного 

зв’язку коханців; 

розділ 9: покарання коханців, Мазепу віддають на волю дикого коня; 

розділ 10: розповідь Мазепи про помсту воєводі; 

розділи 11-18: опис шаленого бігу дикого коня та страждань і очікування смерті 

Мазепою; 

розділ 19-20: Мазепу рятують українські козаки і згодом він стає їхнім гетьманом; 

заключна частина 20-го розділу: міркування Мазепи про долю.) 

 

- Виразно прочитайте фрагмент поеми від слів: «Для цього я вернутись рад/ Так років з 

п'ятдесят назад./ Мені двадцятий рік минав...» до слів: «Колись і я там віршу склав/ І 

підписав - «сумний Терсіт». Поясніть, чому, говорячи про польського короля Яна-

Казимира, Мазепа, до якого тепер перейшла оповідь, наголошує, звертаючись до Карла 

XII, «він зовсім був не пара вам»? 

-Як ви думаєте, чому розповідач спочатку говорить про польського короля, графа-

воєводу, його молоду дружину, а потім вже про себе? 

- Схарактеризуйте стосунки між старим магнатом та його дружиною. Що понад усе 

впадає у вічі в образі воєводи? Яким чином юна дружина графа тамувала «свою нудьгу 

і графів гніт»? 

- Доведіть, спираючись на текст, що Мазепа був кращим серед кращих у колі 

варшавської аристократичної молоді. Наведіть аргументи на захист думки, що в образі 

молодого Мазепи представлений взірець романтичного героя. 

 

- Розкажіть про розвиток стосунків між молодим Мазепою та Терезою, дружиною графа. 

Яку роль у цьому відіграло великосвітське товариство? (Юний освічений красень 

розбив серце не одної жінки. Але його увагу привернула прекрасна Тереза, що була 

дружиною польського графа. Зображуючи кохану Мазепи, Байрон використовує світлі 

ідеалізовані характеристики. Зворушлива трагічна історія їхнього кохання - це 

піднесена романтична історія, з тих, що залишають у душі слід на все життя. 

Світські гульвіси сприяють зближенню Мазепи й Терези: «Аж доки нас удвох звели ...».) 

 

- Виразно прочитайте портрет Терези, що звучить в устах Мазепи. Доведіть, що ми її 

бачимо очима безмежно закоханої людини. Які художні засоби для створення образу 

Терези застосував Байрон? 

- Доведіть текстом поеми, що це не була любовна гра двох знудьгованих аристократів, 

а це було справжнє кохання. («Кохав я і коханим був...»)  

- Знайдіть у тексті слова, що розкривають силу почуття юного Мазепи. 

(«Я всю віддав би Україну, 

Щоб пережить таку хвилину  

І знову тільки пажем буть – 

 Отим щасливим паничем  

Із ніжним серцем та з мечем, 



' Без скарбу - крім дарів природи: 

Здоров'я, юності та вроди...» (...) 

«...я вжиття віддав, 

Щоб перед небом і землею Я міг назвать її моєю...») 

 

- Чому щастя закоханих було таким крихким? 

- Чим закінчилися стосунки молодого Мазепи й Терези? («І нас двоїх одної 

ночі/Схопила зграя шпигунів...») 

- Схарактеризуйте, спираючись на текст, міру гніву графа та трагізм становища таємних 

закоханих. Кого Мазепа вважає головним у розлуці з коханою? («Скорився долі... і юрба 

Мене у двір поволочила. 

Яка Терезина судьба, 

Не скажу вам - не знаю й сам. 

Отак нас доля розлучила!») 

- Прочитайте фрагмент тексту, в якому йдеться про покарання Мазепи воєводою (розділ 

IX). (Ославлений граф вигадує варварське покарання для Мазепи. Прив’язаний до спини 

коня, він приречений на мученицьку смерть.) 

- Як ви думаєте, чому герой так детально описує дикого коня? 

- Розкажіть про помсту Мазепи польському графу, підтвердьте цитатами з розділу X. 

Доведіть, що мотив помсти є одним із головних у сповіді Мазепи. 

 

- Визначте композиційну роль 9-20 розділів поеми. (Розділи 9-20 стають кульмінацією 

в розповіді старого Мазепи, чия пам’ять півстоліття зберігала романтичне 

випробування його юності.) 

- Зробіть висновок, чому в основній частині поеми «Мазепа» цілих вісім розділів (11-

18) присвячено розповіді головного героя про його шлях в Україну на спині дикого коня. 

(По-перше, розповідаючи про свою страшну мандрівку на спині дикого коня, Мазепа дає 

відповідь Карлу XII на запитання, де він вчився верхової їзди; проте головною у цьому 

детальному описі шаленого бігу дикої тварини з прив’язаною до її спини приреченою на 

смерть людиною є розповідь про страшні фізичні й моральні випробування головного 

героя та його дивовижний  стоїцизм, незламність людини та дивовижні повороти долі 

тих, кому судилося стати титанами духу.) 

 

Перегляд репродукцій картин «Мазепа на коні». 
- Поясніть, чому немає одностайності мистецтвознавців у сприйнятті портретів 

гетьмана Мазепи? 

 

- Розкрийте символічне значення шаленого бігу дикого коня та його загибелі. (Декілька 

днів без перепочинку і їжі мчить героя дикий кінь, не розбираючи дороги. Головне 

ідейно-художнє навантаження мають саме ті сцени, що зображують стрім* кий біг 

коня та страждання головного героя. Описуючи шалений галоп коня, Байрон розгортає 

перед читачем неозорі картини диких лісів і степів України. Поет порівнює невтомний 

рух прекрасної неприборканої тварини з гірським потоком, з блискавкою, з північним 

сяйвом, розбурханим морем, метеором. Й на тлі невпинного бігу коня страждання 

героя набувають дійсно романтичного мученицького змісту. В цей момент Мазепа 

приречений на смерть, здавалося, ніщо вже не може його врятувати. Почуття героя, 

як і біг коня, передано у внутрішній динаміці: герой ніби проходить усіма колами пекла 

- його страждання коливаються між початковою надією на можливе звільнення та 

повною зневірою, відчаєм, очікуванням смерті як єдино можливим позбавленням від 



страшних катувань. Але не тільки сили людини майже вичерпані, не витримує дикого 

бігу й кінь. Він падає мертвий. Проте це не полегшує становища Мазепи, адже він 

прив’язаний намертво до коня. Тепер лише справу часу, коли йому прийняти смерть.) 

- Розкажіть про порятунок Мазепи. Як сам герой сприйняв цей новий поворот долі? 

(Доля прихильна до героя: йому судилося довге життя, сповнене тривог, ратних і 

державницьких справ, великої слави і пам’яті в віках. Опритомнівши, Мазепа зрозумів, 

що врятований. На допомогу йому прийшли українські козаки. «Безумний, що в гніві 

палкому 

Помстивсь так люто на мені 

І в’язня голого із дому 

В пустиню вигнав на коні, 

Він путь поклав мені до трону. 

Хіба ж ту долю нам збагнуть?») 

 

- Схарактеризуйте роль XX розділу як другої частини обрамлення. Яким чином Байрон 

надає цьому фрагменту філософського, загальнолюдського звучання? (Розділ XX - це 

другий фрагмент обрамлення: Мазепа скінчив свою повість. Захоплений і розчулений 

його історією, заснув поранений Карл. Тоді нарешті й сам Мазепа ліг спочивати, маючи 

надію, що вранці їх загін знайде порятунок на турецькому березі. Але головне смислове 

навантаження цієї частини поеми полягає у втіленні ще одного провідного мотиву 

твору, який постає перед читачем у міркуваннях Мазепи про невідворотність долі. Тоді 

усі страждання й випробування головного героя, крізь які він пройшов у юності, 

сприймаються як тернистий шлях до слави й влади, до місії народного ватажка й, до 

певної міри, осмислюються як виправдані, тому що в них гартувалася непохитна воля 

й виважена мудрість майбутнього державця.) 

 

Прослуховування етюду «Мазепа» Ф, Ліста. 

 

- Які почуття виникли у вас під час прослуховування твору? 

- Яким ви уявили гетьмана Мазепу? 

 

V. Рефлексія 
 

Робота з епіграфом. Виразно прочитайте слова з поеми Байрона «Мазепа», узяті за 

епіграф до нашого уроку. Поміркуйте, чому саме вони обрані лейтмотивом нашої 

сьогоднішньої розмови? 

 

-  Чи можна образ Івана Мазепи, створений Байроном, вважати одним із «вічних 

образів» світової літератури? Наведіть аргументи. 

 

Метод «Кроссенс». 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 –Джордж Гордон Байрон 

2- англійський письменник ХІХ століття 

3 – зацікавився таємничою постаттю українського гетьмана Мазепи і в 1831 році створив однойменну 

поему. 

4 – Відомості про українського гетьмана Байрон узяв із праці Вольтера «Історія Карла ХІІ», яка була 

надзвичайна популярною у Європі. Мазепа чудово підходив на роль романтичного героя байронічного 

типу і захопив уяву поета. 

5 – У поемі описані події російсько-шведської війни, а саме 1709 рік, коли під Полтавою було розбито 

військо Карла ХІІ. 

6 – Це були важкі часи для Карла ХІІ і Мазепи, коли вони із залишками війська змушені були просити 

захисток у султана. 

7 – На чолі російського війська стояв цар Петро  І. 

8 – Поема побудована у формі розповіді-сповіді головного героя твору – старого гетьмана Мазепи про 

любовну пригоду, яка трапилася з ним дуже давно. 

9 – Байрон називає Мазепу титаном, бо Мазепа так само як і  Прометей терпів муки, які відчув під час 

смертоносної поїздки, йому притаманний дух прометеївської непокори. 

 

 

VI. Домашнє завдання:  
 

Підготуватися до творчої роботи «Чи можна  вважати Мазепу романтичним героєм?» 



 

Тема. Твір-роздум «Чи можна  вважати Мазепу романтичним героєм?» 

Мета: розвивати уміння застосовувати набуті знання практично; виховувати культуру писемного 

мовлення. 

                                             
Тип уроку: урок розвитку мовлення. 

 

Перебіг уроку 

 
I. Організаційний момент. 

 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

 

III. Оголошення теми й мети уроку. Актуалізація опорних знань учнів. 
 

Написати творчу роботу на тему: «Чи можна вважати Мазепу романтичним героєм?» 

 

 

 

IV. Підбиття підсумків уроку 

 

V. Домашнє завдання 
 

Прочитати роман Шарлоти Бронте «Джейн Ейр»



 

Тема. Шарлота Бронте «Джейн Ейр». Історія кохання маленької феї. 

Мета: ознайомити учнів із творчістю англійської письменниці Ш. Бронте на прикладі її роману 

«Джейн Ейр»; допомогти знайти у творі романтичні тенденції; поглиблювати навички аналізу 

прозового твору, образів-персонажів, переказу, виразного читання, психологічного спостереження 

над поведінкою персонажів; розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення; сприяти вихованню 

моральних якостей школярів. 

Обладнання: портрет Ш. Бронте; виставка книг письменниці; текст роману «Джейн Ейр. 

 

 

Перебіг уроку 

I. Оголошення теми и мети уроку 

ІІ. Засвоєння учнями нових знань, формування вмінь та навичок 

Учитель. Шарлотта Бронте — відома англійська письменниця, автор романів «Джейн 

Ейр», «Містечко», «Учитель». Вона мала дивовижну силу уяви, саме таку, що її Й. В. 

Ґете називав секретом Генія — здатністю миттєво проникати в індивідуальність й 

особливості сприйняття зовсім сторонніх людей і вигаданих образів. 

  

Повідомлення підготовленого учня. 

Життя і творчість Ш. Бронте 
Шарлотта Бронте народилася 21 червня 1816 року в англійському містечкові Торнтоні, 

в Йоркширі, у сім’ї священика Патріка Бронте та його дружини Мері. Окрім Шарлотти, 

в сім’ї було ще четверо доньок і один син. 

      У 1820 році родина переїхала до Хоуорта, глухого містечка в Середній Англії, де 

Патрік Бронте отримав невелику парафію. Там, 1821 року, померла Мері Бронте, 

залишивши сиріт на руках свого чоловіка та незаміжньої своячениці. Після смерті 

дружини Патрік, який завжди був веселим, любив співати вечорами гарні духовні пісні, 

писав вірші (навіть випустив два невеликі збірники за власні гроші), замкнувся в собі, 

став похмурим, забув про вірші, пісні, посмішку. Єдиною його розрадою було 

піклування про дітей. Через деякий час він віддав дівчат до сирітського притулку Коун-

Брідж. Дома залишився маленький син Бренуелл. 

     Але умови життя в притулку були настільки суворими, що незабаром хворобливі дві 

старші доньки померли від сухот. Переляканий батько забрав Емілію й Шарлотту із 

пансіону, і відтоді їхнім вихованням опікувалася сувора тітка. 

     Патрік Бронте був книголюбом, багато читав і виписував з Лондона навіть 

найдорожчі видання. Він дозволяв донькам користуватися його великою бібліотекою, а 

за це вимагав суворо дотримуватися режиму й тиші в той час, коли працював над 

складанням проповідей. Окрім того, батько приймав прихожан, що приходили до нього 

з різними проханнями і скаргами. Отже, діти не могли бігати у будинку з м’ячем чи 

ляльками, голосно розмовляти, хоча іноді їм цього дуже хотілося. 

      Щоб якось розважити малих, тітка і Шарлотта, котра стала старшою після смерті 

двох сестер, вигадували з ними п’єси для домашнього лялькового театру, випускали 

власний літературний журнал. Декорації до п’єс малював маленький Бренуелл, 

улюбленець усіх. У нього дуже рано відкрився талант портретиста та художника. 

Зазначимо, що Шарлотта теж гарно малювала. Перша дитяча п’єса називалася «Молоді 

люди», в ній розповідалося про казкових солдатів, які здійснювали подвиги в ім’я 



Наполеона Бонапарта і герцога Веллінгтона. Вистава йшла в домі Бронте впродовж 

місяця. Хоча в цьому театрі був єдиний глядач — стара служниця Таббі, діти відчували 

себе по-справжньому щасливими. 

     А батько, як і раніше, мовчав, став ще суворішим, усамітнено обідав, писав проповіді, 

різким голосом віддавав накази слугам, а іноді від туги за дружиною вискакував у двір 

і стріляв у повітря із старовинної рушниці, доки не закінчувалися патрони. Діти бачили 

все це, але ніяк не могли розрадити його горе, яке теж переживали дуже боляче. 

Невгамовна Шарлотта, щоб розважити малят, запропонувала нову забаву: кожному 

роздала по вигаданому острову, попросила населити його різними персонажами, а всі 

пригоди та їхнє повсякденне життя на цих казкових островах записувалися до маленької 

книжечки-журналу чи розповідалися увечері по черзі. Так виникла казкова країна 

Ангрія, прообраз, джерело поетичного світу всіх трьох сестер Бронте. В Ангрії жили 

лицарі й чарівники, герцоги й пірати, прекрасні дами й жорстокі королеви, 

здійснювалися найсміливіші подвиги й плелися любовні інтриги. Сидячи в маленькій 

кімнатці на другому поверсі, Шарлотта вже не помічала ні похмурого пейзажу, ні сірих 

хмар, ні поривів холодного вітру, ні свого сумного життя. Вона поринала у світ 

вигаданих мрій, пристрастей своїх героїв й іноді навіть не знала, що реальніше: сумне 

життя Хоуорта чи бурхливий літопис Ангрії. Дівчина рано почала вести щоденник і 

одного разу зробила там такий запис: «Мало хто повірить, що вигадана радість може 

принести стільки щастя!» 

      Але батька бентежило те, що діти не мають серйозної освіти, ростуть занадто тихими 

й відлюдними. Він вирішив відправити Шарлотту й Емілію до пансіону Маргарет 

Вулер, що славився своїми передовими й гуманними методами виховання (там були 

заборонені тілесні покарання). Емілія їхати відмовилася, а Шарлотта відважилася. 

Згодом вона з теплотою й ніжністю згадувала час, проведений у пансіоні, де отримала 

чудову освіту, яка допомогла розвинутися її природному письменницькому дару, і 

знайшла вірних подруг, котрі підтримували її впродовж усього життя. У 1832 році 

Шарлотта закінчила пансіон, а з 1835 по 1838-й працювала в ньому вчителькою 

французької мови та малювання. Увесь свій учительський досвід, педагогічні роздуми 

Шарлотта Бронте пізніше відобразила на сторінках романів. Саме цей пансіон у 1838 

році закінчила й наймолодша із сестер Енн, яка на той час вже почала писати власні 

твори. 

      1837 року Шарлотта Бронте послала свої вірші відомому англійському поетові Р. 

Сауті. У відповідь той написав, що «присвятити себе тільки поезії справа не жіноча, 

хоча й можна займатися нею як приємною розвагою, але з однією умовою: не забувати 

заради неї своїх жіночих обов’язків». Шарлотта образливо сприйняла відповідь 

знаменитого поета. Від природи всі сестри Бронте відзначалися веселим, живим 

характером і працелюбністю. Їм подобалися музика, співи, дотепні бесіди, розгадування 

шарад і головоломок. Тому повертатися в похмурий і сумний Хоуорт їм не хотілося. 

Шарлотта зайнялася здійсненням проекту майбутньої школи «сестер Бронте» (сестри 

розраховували на спадок тітки і свої власні заощадження), а Енн пощастило знайти 

місце гувернантки у багатій сім’ї Робінсонів. Саме в цю родину після невдалої спроби 

підкорити своїм мистецтвом художника елегантно-примхливу лондонську публіку було 

влаштовано й Бренуелла, тепер він став учителем малювання. Виставку його малюнків 

жорстко розкритикувала одна зі столичних газет. Бренуелла це дуже засмутило, він 

вдався до пияцтва, пропив усі гроші й повернувся додому, вигадавши красиву легенду 

про пограбування. Але, перебуваючи в родині Робінсонів, Бренуелл закохався в 

господиню і палко зізнався їй у своїй пристрасті. Місіс Робінсон образив вчинок 

вчителя, і його вигнали. Та разом з ним втратила місце й ні в чому не винна Енн. 



Бренуелл почав більше пити, вживати опіум, роблячи тим самим життя сестер 

нестерпним і витрачаючи їхні гроші. Про школу довелося забути. 

      Але сестри не здавалися. 1842 року Шарлотта й Емілія відправилися в педагогічний 

пансіон Егера до Брюсселю для вдосконалення знань. Гроші на поїздку сестрам дала 

хрещена мати Шарлотти. Але не тільки жага знань штовхнула Шарлотту на цю поїздку. 

Дівчина прагнула забути молодого священика Вільяма Вейтмена, освіченого юнака, 

чудового друга, який служив помічником їхнього батька. Та він був заручений з іншою. 

Трагізм історії полягав ще і в тому, що у Вільяма також закохалася Енн. Через деякий 

час сестри дізналися про те, що Вільям одружився, а ще через рік прийшла звістка про 

його смерть. 

     «Пристрасне кохання — божевілля, і, як правило, залишається без відповіді!» — 

гірко повчала Шарлотта свою меншу сестру. Вона мала на це право. Бо її саму 

закружляла пристрасть до одруженого чоловіка, мсьє Поля Егера, господаря пансіона, 

батька п’ятьох дітей. Розумного, ексцентричного француза спочатку тішило кохання 

дуже серйозної романтичної дівчини, але після того як його дружина розкрила 

таємницю, Поль усіляко намагався уникати Шарлотту. Життя в пансіоні для вразливої 

дівчини стало нестерпним. Вона зібрала свої речі, дрібні подарунки коханого і покинула 

Бельгію. Шарлотта повернулася додому з розбитим серцем. Часом їй хотілося голосити! 

Вона відчувала себе дуже самотньо в рідних стінах. Та й атмосфера в домі була тяжкою: 

Емілія заглиблювалась у свої мрії, Енн, неначебто тінь, блукала по кімнатах, Бренуелл 

продовжував пити. Вечорами Шарлотта писала листи коханому, але вона їх ніколи не 

відправила. В одному були такі рядки: «Ви виявили до мене трішки інтересу і я чіпляюся 

за нього, як приречений чіпляється за життя!» Можливо, що писати роман «Учитель»,— 

«біографію» свого почуття до Егера — Шарлотта вирішила тільки для того, щоб 

звільнити душу від гнітючої туги, відволіктися від безодні безумства, щоб не чути 

кашлю завжди знервованої Енн, п’яних пісень Бренуелла, тихого читання молитов і 

псалмів у кімнаті батька. 

      Одного разу Шарлотта випадково відкрила альбом Емілії і в захваті прочитала вірші 

сестри, що, на її думку, були зовсім не схожі на звичайну жіночу поезію: занадто стрімкі, 

яскраві, лаконічні. Вони настільки вразили дівчину, що вона вирішила надрукувати 

збірку за власні кошти, приховавши жіночі імена під псевдонімом «Брати Белл» 

(Шарлотта — Каррер, Емілія — Елліс, Енн — Ектон). Збірка побачила світ у травні 1846 

року, дістала позитивні відгуки критики. Особливо відмічали вірші Елліса Белла (це був 

псевдонім Емілії). Окрилена успіхом, Шарлотта вирішила надрукувати книгу прози 

«братів Белл». До публікації вона приготувала свій роман «Учитель», «Грозовий 

перевал» — Емілії та «Агнес Грей» — Енн. На жаль, її власний роман було відкинуто, 

книгу Емілії не помічено критикою (на твір чекав грандіозний успіх уже після смерті 

двадцятирічної романістки), а роман Енн критики й читачі зустріли захоплено. 

Шарлотта щиро раділа успіхові сестри і, виявивши величезну наполегливість, уже 16 

жовтня 1847 року закінчила свій новий роман «Джейн Ейр», який мав шалений успіх, 

декілька видавництв сперечалися за придбання прав перевидання. Відомий англійський 

письменник В. Теккерей запросив Шарлотту до Лондона, щиро захоплюючись її 

талантом і маючи величезне бажання познайомитися з авторкою. Саме завдяки цьому 

письменникові Шарлотта декілька разів відвідала столицю, познайомилася з 

літераторами, 1851 року навіть була на лекції В. Теккерея про англійську літературу. 

Після ознайомлення з другим романом Шарлотти «Містечко» про долю незвичайної 

дівчини Люсі Сноу, яка, переживши нещасливе кохання, зберегла незломленим гордий 

дух, Теккерей написав про Шарлотту Бронте такі слова: «Бідна жінка, що має талант! 

Пристрасне, маленьке, жадібне до життя створіння, хоробре, трепетне, некрасиве. 



Читаючи її роман, я здогадуюся про те, як вона живе, і розумію, що більше, ніж слави і 

всіх інших небесних скарбів вона хотіла б, щоб якийсь Томкінс кохав би її і вона кохала 

його!..» 

       Шарлотта все ще мріяла зустріти своє кохання, залікувати старі рани. Вона серйозно 

захопилася видавцем Сміттом, який відповідав їй взаємністю. На той час Шарлотта 

поховала брата Бренуелла (жовтень 1848 року), улюблену сестру Емілію (18 грудня того 

ж 1848 року!), була серйозно стурбована здоров’ям помираючої Енн. Разом зі Сміттом 

вони возили її в Скарборо (Шотландія) на морські купання, але це не допомогло і Енн 

теж померла через півроку після смерті Емілії. Шарлотта практично залишилася 

самотньою — старий батько втрачав від горя останні сили. Але щось постійно зупиняло 

Смітта, він ніяк не міг освідчитися. Хоча молоді люди з півслова розуміли одне одного, 

могли годинами говорити про що завгодно. Та жаданим «Томкінсоном» Смітт для 

Шарлотти так і не став. Це була ще одна драма її вразливого серця. 

       Змучившись від самотності, Шарлотта дала згоду на весілля спадкоємцеві свого 

батька по парафії Артуру Ніколасу Бейллю. Чи кохала вона його? Важко сказати, адже 

дівчина виховувалася в суворих традиціях жертовності сімейному обов’язку й честі. Всі 

п’ять місяців свого короткого заміжжя Шарлотта старанно виконувала обов’язки 

дружини пастора й господині дому. Однак вільно займатися творчістю вона вже не 

могла: це не подобалося її чоловікові. Таємно намагалася щось писати й ховала в 

шухляди столу. Життя ускладнювала хвороба (сухоти — спадкове захворювання 

родини Бронте) і вагітність. Чоловіка дратувало те, що вона не займалася 

господарством, що йому доводилось обідати й вечеряти самому. Вона соромилася 

лягати, не хотіла сердити Артура, але сили покидали її. Незадовго до смерті вийшов її 

новий роман «Шерлі», який із захопленням зустріла публіка та критика. Всі чекали 

нових злетів таланту Бронте. Але ніхто не знав, що вона помирає. 

        31 березня 1855 року Шарлотта відчула страшенну слабкість. Необхідно було лягти 

в ліжко. Але її переслідувала думка про те, що чоловік знову буде незадоволений. Слід 

спуститися вниз, а в неї майже немає сили! Шарлотта зробила кілька кроків і сіла в 

крісло, що стояло поруч. На мить їй здалося, що вона пливе кудись у човні, а на березі 

стоїть Енн, простягає до неї руки і кричить: «Будь мужньою, Шарлотто!» Це були 

останні слова, які вона чула. За декілька годин Шарлотти Бронте не стало. Через певний 

час після смерті Шарлотти її чоловік Артур Ніколлс Бейлль одержав листа з Лондона 

від якоїсь Елізабет Гаскелл, котра просила дозволу приїхати до нього з метою оглянути 

архів його дружини — відомої письменниці Шарлотти Бронте. Містер Ніколлс Бейлль 

роздратовано відповів, що «ніякого архіву немає, оскільки місіс Ніколлс була перш за 

все донькою і дружиною пастора, а не літературною знаменитістю». Місіс Гаскелл була 

розгублена і почувалася ніяково. Щоб написати першу біографію письменниці, їй 

довелося зібрати спогади небагаточисленних друзів Шарлотти Бронте,— «маленької феї 

із Хоуорта»,— скористатися аналізом чотирьох її романів й уривками переписки з В. 

Теккереєм та декількома видавцями. Хоча пройшло вже більше ста років, читачі 

продовжують насолоджуватися книгами англійської письменниці й приїздити до 

маленького будиночка в Хоуорті, де знаходиться музей «маленької Жанни д’Арк» — як 

ніжно називав Шарлотту Бронте В. Теккерей. 

  

Бесіда. 

— Яке враження справив на вас роман Ш. Бронте «Джейн Ейр»? 

— У чому полягає особливість оповіді твору? (Оповідь ведеться від першої особи — 

головної героїні Джейн Ейр. Це робить розповідь більш достовірною і правдивою.) 



— Скільки років було героїні на початку оповіді? (Десять. Джейн Ейр розповідає події 

свого життя, що тривали впродовж майже дев’яти років.) 

— Що відомо про дівчинку? (Вона була сиротою, її батьки померли. Мати — з багатої 

родини, а батько — бідний священик. Джейн жила у тітки Рід, яка без задоволення й 

радості виконувала прохання свого брата не кидати дівчинку.) 

— Як жилося дівчинці у тітки? (Дуже погано. Місіс Рід, її діти (Джон, Еліза, 

Джорджіана), і навіть прислуга — всі намагалися нагадати дівчинці, що вона не така, 

як інші, що її утримують тут з великої милості. Джейн вважали жорстокою, злою, 

брехливою, хоча саме Ріди були такими. Особливо Джон полюбляв ображати Джейн, 

а потім звинуватив її в усьому.) 

— Яка подія найбільше вразила Джейн під час перебування в родині Рідів? (Коли її 

зачинили в таємничій Червоній кімнаті, в якій колись помер містер Рід і після того там 

ніхто не жив. Джейн побачила привид небіжчика, вона знепритомніла і потім дуже 

захворіла.) 

— Чому тітка вирішила відправити дівчинку до сирітського притулку? (Місіс Рід не 

хотілося більше займатися дівчинкою. Вона з радістю позбулася її.) 

  

Переказ тексту. 
— Розкажіть про перебування Джейн Ейр у сирітському притулку в Ловуді. (Джейн 

провела у Ловуді вісім років: шість як вихованка, два як вчителька.) 

— Розкажіть про роль у житті Джейн директриси притулку міс Темпль та її дружбу з 

Елен Берне. (Міс Темпль тепло ставилася до дівчинки, піклувалася про неї, допомагала 

в навчанні. А Елен Берне багато розповідала Джейн про Бога і та усвідомила, що Він — 

люблячий Отець небесний.) 

  

Бесіда. 

— Що різко змінило життя Джейн? (Одного дня у вісімнадцять років Джейн зрозуміла, 

що більше не може залишатися в Ловуді. Вона дала оголошення і її запросили 

гувернанткою до маєтку Торнфілд.) 

— Кого вона зустріла в маєтку? (Домоправительку місіс Феєрфакс, жінку похилого віку, 

яка вела господарство у Торнфілді і виявилася доброю жінкою. Джейн мала бути 

гувернанткою маленької Адель, доньки коханки містера Рочестера, власника маєтку. 

Пізніше Джейн дізналася, що мати Аделі, французька співачка, покинула спочатку 

свого коханця, а потім і Адель. Рочестер забрав дівчинку на виховання.) 

— Що відомо про господаря маєтку? (Він дуже рідко відвідував Торнфілд, більшу 

частину часу проводив на континенті.) 

— Як жилося Джейн у Торнфілді? (Вона ніколи не знала домашнього затишку, а тут 

до неї ставилися дуже добре. Хоча іноді дівчина й відчувала тугу та самотність.) 

— Що її хвилювало? (Вона відчувала, що в маєтку приховують якусь таємницю, 

пов’язану, на її думку, із жінкою на ім’я Грейс Пул. Іноді вночі дівчина чула нелюдський 

сміх, таємничі кроки тощо.) 

  

Переказ тексту з творчим завданням. 

— Розкажіть про першу незвичайну зустріч Джейн і містера Рочестера від імені: 

а) самої Джейн; 

б) містера Рочестера. 

  

Робота з текстом. 
— Прочитайте, якою була природа цього вечора. 



— Навіщо авторка змалювала саме такий пейзаж? (Пейзаж був досить романтичний: 

вечір, місячне сяйво, нічний туман тощо. Він підсилює романтизм зустрічі героїв, 

наштовхує читача на думку, що між ними мають зав’язатися романтичні стосунки.) 

  

Завдання й запитання до учнів. 

— Знайдіть у тексті портрети героїв і зачитайте їх. Як ви думаєте, чому персонажі не 

наділені гарною зовнішністю? (Можливо, для того щоб більше уваги звернути на їх 

внутрішній світ.) 

  

Психологічні спостереження. 

—  Прослідкуйте за психологічним станом Джейн і Рочестера, за їхніми стосунками. 

(Між Джейн і Рочестером майже відразу зародилася глибока симпатія, яку кожен з 

них старанно приховував. Вона — за прохолодною шанобливістю, він — за грубувато-

глузливим тоном звертання.) 

—  Як Рочестеру вдалося викликати ревнощі Джейн? (Він віддавав перевагу міс Бланш, 

дивовижній красуні. Сусіди почали говорити навіть про їхнє весілля. Та й сам Рочестер 

не відмовлявся від цього. У помісті готувалися до весілля.) 

—  Яку роль відіграла сцена із циганкою-ворожкою? (Саме Джейн здалося, що циганка 

дивна. А Рочестер міг розкрити деякі таємниці дівчини. Як потім з’ясувалося, 

Рочестер кохав Джейн і освідчився їй. Приготування йшли саме до їхнього весілля.) 

  

Бесіда. 

—  Що перешкодило здійсненню щасливих мрій Джейн? (Під час церемонії вінчання 

виявилося, що Рочестер одружений.) 

—  Розкажіть страшну таємницю Едварда Рочестера. 

—  Як ви думаєте, чому Джейн не хотіла залишитися з Едвардом? Вона його не кохала? 

(Ні, вона щиро кохала Едварда. Але бути на правах коханки не могла. Це суперечило її 

принципам.) 

—  Де знайшла притулок Джейн після втечі з Торнфілда? (Доля подарувала їй зустріч із 

чудовими людьми: сім’єю Ріверсів — місцевим священиком Сент-Джоном, його 

сестрами Діаною та Мері. Виявилося, що всі вони родичі. Джейн знайшла рідню.) 

—  Чи розлюбила вона Рочестера? (Ні, вона кохала, навіть розуміючи, що вже ніколи 

його не побачить.) 

—  Про що свідчить той факт, що Джейн розділила свій спадок між усіма Ріверсами? 

(Це ще одне підтвердження благородства її душі.) 

—  На вашу думку, чому Сент-Джон запропонував саме Джейн стати його дружиною? 

(Вона витримана, спокійна, терпляча, коли потрібно рішуча, віддана, благородна, не 

байдужа до людського горя — такою має бути дружина пастора.) 

—  Як Джейн сприйняла пропозицію Сент-Джона? (Вона відмовилася стати його 

дружиною, бо кохала Рочестера, але згодна була слідувати за ним як сестра і 

помічниця. Однак такий варіант не влаштовував Сент-Джона.) 

—  Чому дівчина вирішила відвідати Торнфілд? (Джейн почувся голос Рочестера, який 

кликав її. Вона швидко зібралася і поїхала, бо вважала, що з ним щось трапилося.) 

  

Переказ тексту. 

—  Розкажіть, як закінчилася історія кохання Джейн Ейр та Едварда Рочестера. 

—  Що відомо про подальшу долю всіх інших героїв роману? 

  

Коментар учителя. 



На думку дослідників творчості Ш. Бронте, у романі «Джейн Ейр» багато 

автобіографічного: жахливі умови життя в притулку та епідемія, Елен Бернс та її смерть 

у школі; історія кохання Джейн і Рочестера нагадує кохання Шарлотти і мсьє Егера. 

На відміну від сестер, Шарлотті були притаманні захоплення сентименталізмом, 

романтизмом, готичними романами. В її творі є містика в готичному дусі: поява привида 

дядька Ріда, голос Рочестера, що його чує Джейн, хоча й знаходиться на відстані 

багатьох кілометрів від коханого, таємниці помістя Торнфілд, страшна таємниця 

Рочестера, яка відкривається в день весілля. Не дивлячись на те, що роман написаний у 

той період, коли романтизм уже зійшов з англійської літературної сцени, у ньому багато 

романтичних елементів (таємнича поява Рочестера, пейзажі, романтичні почуття героїв 

тощо). У творі також багато елементів сентименталізму (чутливість натури головної 

героїні, психологізм образів тощо). 

Але роман цікавий тим, що Шарлотта Бронте одною з перших в англійській літературі 

насмілилася так щиро, пристрасно, правдиво розповісти про кохання, віру, обов’язок, 

звичайні людські почуття. Авторка сміливо заговорила про рівність жінки і чоловіка, 

прагнення жінки до щастя, кохання, нормального життя. Героїня Ш. Бронте — це 

людина, яка має вроджене високе почуття моралі, відчуття власної гідності, вірність 

моральним принципам, стійко витримує всі складнощі долі й пробиває собі дорогу в 

життя власними силами. Щастя Джейн у кінці роману сприймається як достойна 

нагорода за всі її страждання й муки. 

  

IІІ. Закріплення знань, умінь та навичок учнів 
Заключна бесіда. 

— Чи сподобався вам роман? 

— Чому твір Ш. Бронте продовжує хвилювати сучасних читачів? (Тому, що в ньому 

зображено чисті людські почуття, відсутні цинізм, ницість, грубість. Вічними 

залишаються проблеми, порушені у творі: добра і зла, людських відносин, стосунків 

чоловіка й жінки, вірності, честі, обов’язку тощо.) 

— Відомо, що роман було неодноразово екранізовано. Чи бачили ви хоча б одну з кіно-

версій? 

— Яке ваше враження від стрічки італійського режисера Франко Дзеффиреллі (1994 рік, 

телефільм «Джейн Ейр»), що транслювалася на телеекранах? 

  

IV. Підбиття підсумків уроку 

  

V. Домашнє завдання 

 

Підготуватися до творчої роботи на одну з тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Контрольна робота № 2. Романтизм 

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми; розвивати уміння застосовувати набуті 

знання практично; виховувати культуру писемного мовлення. 

                                             
Тип уроку: урок перевірки знань,  умінь і навичок. 

 

Перебіг уроку 

 
I. Організаційний момент. 

 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

 

III. Оголошення теми й мети уроку. Актуалізація опорних знань учнів. 
 

Написати творчу роботу на одну із тем: 

 

«Історія кохання маленької феї» (за романом Шарлоти Бронте «Джейн Ейр»). 

«Особливості образу Мазепи в однойменній поемі Дж. Байрона». 

«Поезія – музика душі» (за творчістю Г. Гейне або Д. Байрона). 

«Україна у поемі Байрона «Мазепа» 

«Романтичний герой Д. Байрона» 

«Тема кохання в збірці Г. Гейне «Книга пісень». 

 

 

 

 

IV. Підбиття підсумків уроку 

 

V. Домашнє завдання 
 

Прочитати С. 80 – 88, підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях О. Пушкіна 

(презентація, кросенс, інфографіка, інтерактивний плакат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Олександр Пушкін. Лірика («До А. П. Керн», «Я вас кохав…»). 

Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової 

літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення 

мистецтва у віршах митця. 

Мета: познайомити учнів з основними етапами життєвого та творчого шляху О. Пушкіна; 

повторити відомості з теорії літератури; формувати читацькі навички дослідницького характеру, 

розвивати уміння вільно будувати та висловлювати власні судження; виховувати гуманну та 

толерантну особистість. 

 

Обладнання: портрети Пушкіна та його близьких, ілюстрації із зображенням Москви, Петербурга,  

Царського Села XIX ст. 

 

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь та навичок. 

 

 

Перебіг уроку 

 

І. Мотивація навчальної діяльності 

 

Учитель. Дивне і чудове ім'я — Пушкін! Чим воно може стати для нас? Ми рідко 

ставимо собі це запитання. І не тому, що не можемо оцінити Пушкіна, хоча Пушкін є 

самим утіленням поезії, синонімом високого слова Поет. Просто ми його зовсім не 

знаємо. Ні як людину, ні як поета... Давайте відкриємо для себе це ім'я. Хоча б тому, що 

воно вже давно відкрите світу...  

 

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. 

 

1. Повідомлення учнів-«біографів» за випереджувальним завданням із 

доповненням учителя та читанням поетичних творів 

Сторінки біографії О. Пушкіна 
 

1. Народження та дитячі роки.  

Олександр Сергійович Пушкін народився 6 червня (26 травня за старим стилем) 1799 року в Москві. 

27 травня того ж року в метричній книзі церкви Богоявления в Євлахові з'явився такий запис: «У дворі 

колежського реєстратора Івана Васильовича Скворцова у пожильця його майора Сергія Львовича 

Пушкіна народився син Олександр, хрещений червня 8 дня, спадкоємець — граф Артемій Іванович 

Воронцов, кума — мати зазначеного Сергія Пушкіна, удова Ольга Василівна Пушкіна». 

Батько його, Сергій Львович (1771-1848), походив з поміщицької, колись багатої родини. Від маєтків 

предків (у Ніжегородській губернії) йому лишилось небагато; але і те він витрачав, зовсім не 

цікавлячись господарством. Служив він у Московському комісаріаті, але службою не клопотався. 

У будинку Пушкіна цікавилися літературою, а сам Сергій Львович був прихильником французьких 

класиків і писав французькі й російські вірші, які, утім, були відомі тільки знайомим і родичам. Мати 

Пушкіна, Надія Осипівна, уроджена Ганнібал, походила від Ганнібала, петровського «арапа», якого 

згодом Пушкін зобразив в романі «Арап Петра Великого». Вона була визнана першою красунею 

Петербурга, «з прекрасною зовнішністю креолки», тому повинна була підтримувати свою 

«репутацію», що вимагало її постійної присутності при дворі й участі в усіх світських вечірках столиці. 



Виховання Пушкіна було безладним. Французи-гувернери, які мінялися, випадкові вчителі не могли 

мати глибокого впливу на хлопця. Дитинство Пушкін провів у Москві, виїжджаючи на літо в повіт 

Захарове, у підмосковний маєток бабусі. 

Окрім Олександра у Пушкіних були старша дочка Ольга і молодший син Лев, щоправда, батьки не 

приділяли дітям багато уваги, крім того, Олександр не був улюбленою дитиною. Його брат Лев писав 

згодом про дитячі роки Олександра: «До одиннадцатилетнего возраста он воспитывался в 

родительском доме. Страсть к поэзии появилась в нем с первыми понятиями: на восьмом году возраста, 

умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих 

учителей. Вообще, воспитание его мало заключало в себе русского. Он слышал один французский 

язык. Гувернер был француз, впрочем человек неглупый и образованный; библиотека его отца 

состояла из одних французских сочинений. Ребенок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете 

отца пожирал книги одну за другою». 

1810 року виник проект створення привілейованого навчального закладу — ліцею в Царському Селі, 

при палаці Олександра І. Пушкін, маючи впливових знайомих, вирішив віддати туди свого сина 

Олександра. У червні 1811 року Олександр зі своїм дядьком поїхав до Петербурга і 12 серпня витримав 

вступний іспит. 19 жовтня було урочисто відкрито ліцей. З цього дня почалося життя ліцеїста Пушкіна. 

 

2. Царське село.  

Ліцей був закритим навчальним закладом, у ньому було всього ЗО учнів. Це були діти 

малозабезпечених дворян, які відзначилися на службі. Узяття 1812 року французами Москви ставило 

під загрозу безпеку Петербурга. Через великий потік солдатів, що прямували повз Царське Село, у 

ліцеї запанував ліберальний дух. Почалися плітки про Олександра І і його оточення. а світогляд 

Пушкіна в той час впливав П. Чаадаєв, який опинився в гусарському полку в Царському Селі і 

додержувався вельми ліберальних настроїв. Він вів довгі політичні бесіди з Пушкіним і зіграв 

неабияку роль у формуванні етичних понять Олександра. Згодом Пушкін присвятив Чаадаеву один з 

перших своїх політичних віршів. 

У ліцеї Пушкін займався поезією, особливо французькою, за що й отримав прізвисько «француз». 

Серед ліцеїстів проводилися літературні змагання, в яких Пушкін перемагав. З російських поетів 

Пушкіна приваблювали Батюшков і група письменників, які об'єдналися навколо Карамзіна. З цією 

групою Пушкін був пов'язаний через дядька, який був вхожий до неї. У будинку Карамзіна, який 

знаходився в Царському Селі, Олександр познайомився з Жуковським і Вяземським. Улюбленим 

письменником Пушкіна був Вольтер, саме йому Пущкін зобов'язаний раннім своїм атеїзмом та 

схильністю до сатири. Термін перебування в ліцеї закінчився влітку 1817 року. 9 червня відбулися 

випускні іспити, на яких Пушкін читав вірш  «Безверие». Після закінчення ліцею Пушкін отримав 

призначення в колегію закордонних справ, яка згодом (1832 року) перетворилася на міністерство 

закордонних справ. 

 

Південне заслання. Кавказ. Пушкін і Україна.  

11 травня 1820 року Олександр Сергійович прибув у Чернігівську губернію. Вивчення його маршрутів 

по Україні дає змогу зрозуміти його враження від кріпацької дійсності, які породили великої сили 

образ: 

Украйна глухо волновалась,  

Давно в ней искра разгоралась... 

Пушкін добре знав Україну, об'їздив її в семи напрямках, побував у 124 населених пунктах (міста, 

містечки, села, хутори, оселі на переправах через річки). 

Уявімо собі українські міста і села понад сто років тому: Добрянка, Борова, Буровка, Роїще, Чернігів, 

Горбова, Жуківка, Дрімайлівка, Ніжин, Почекін, Обичів, ліси і болота Чернігівщини. 

«Совершенно изобильных урожаев у нас никогда не бывало с 1803 по 1825 г. Недостаток хлеба 

ощущался безпрерывно в разных местах»,— свідчить тодішній міністр державного майна. Після 

Обичева Олександр Сергійович в'їздить у Полтавську губернію: Прилуки, Махнівка, Пирятин, 

Іванівка, Лубни, Сотниківка, Хорол, Семенівка, Жуки, Рублівка, Кременчук. Дорога пересікла 

Полтавщину по центру. 

У Кременчуці поет побачив уже справжній повноводний Дніпро (його він уперше переїздив у 

Білорусі); у Дніпрі вже почала спадати вода. Повінь того року була велика. Тут же, в Кременчуці, він 

побачив сліди перебування Катерини, яка була тут 1787 року, і лишила багато лихих згадок про себе 

надовго. Про Катерину тут згадуємо тому, що через два роки Пушкін напише статтю, повну гніву і 

сарказму. 



Переправившись через Дніпро дерев'яним мостом, Пушкін поїхав Катеринославщиною вже по 

правому березі річки. Через Верхнєдніпровськ, Романково, Карнауховку і в середині травня прибув на 

місце заслання до Катеринославу, де застудився і захворів. Необхідно було приступати до примусової 

служби. У бібліографічній літературі широко відомі епізоди зі спогадів лікаря Рудиковського та листів 

самого Пушкіна (катання по Дніпру, утікачі в кайданах, хвороба, зустріч з Раєвськими). Та це не 

вичерпує того, що йому довелось побачити в самому Катеринославі. Ми можемо лиш уявляти на 

підставі архівних данних, який широкий був повстанський рух селян від Бахмата до Дніпра, на 

придушення якого царський уряд кидав озброєні батальйони. Ці враження вилилися через два роки в 

поемі «Братья-разбойники».   

4 червня Олександр Сергійович  їде з Раєвськими на Кавказ. Цей маршрут пролягав чудовим степом з 

могилами. Вони зупинялися на поштових станціях при Рябій могилі, біля Канцерополів, у колонії 

Неєнбурга. Біля Кічкаса — переправа через Дніпро. Згадки про острів Хортиця є в зошитах поета. Вони 

зупинялися в Олек-сандрівську (тепер Запоріжжя), Павлівці (Комишувата), Оріхові, Карлівці, селищах 

Кінські Роздори, Бельмянське, Захар'ївське, Яр Комишуватий (Ксангуш) та в Маріуполі. У першій 

половині червня тут іще цвіли червоні маки, безмежними хвилями шелестів ковиль. Читаючи поему 

«Полтава», бачимо колоритні місця, навіяні поетові степовою частиною України. 

Далі починався Північний Кавказ. На кавказьких гарячих водах (нині П'ятигорськ) Пушкін провів два 

місяці — з 5 червня по 5 серпня 1820 року. 

У січні 1821 року Пушкін разом з Давидовими прибув до Києва на ярмарок. Вони гуляли 

мальовничими дніпровськими кручами, відвідали могили Іскри і Кочубея в Лаврі, побували на горі 

Щекавиця, де, за Несторовським літописом, поховано князя Олега. Побували вони і на виставах трупи 

М. Щепкіна та в Зеленому готелі на Печерську. 

У Києві Пушкін написав, як це видно з автографів, три поезії: «Морской берег», «Красавица перед 

зеркалом» і «Муза», і знову повернувся до Кам'янки. Тут 23 лютого була закінчена поема «Кавказский 

пленник». Узагалі, перебуваючи в Кишинев!, поет частенько приїжджає до Кам'янки, звідки 

наприкінці квітня 1821 року приблизно на місяць їде в Одесу. Тут у травні 1822 року було на- -писано 

епілог і посвяту до «Кавказского пленника». Повернувшись з Одеси, Олександр Сергійович у грудні 

того ж року подорожує Бессарабією. 1822 року, у листопаді місяці, ще раз їде в Кам'янку тим же 

шляхом через Новомиргород. Тієї осені він написав там вірш «Адель». У липні 1823 року Пушкін 

переїхав на службу до Одеси, де захоплено працює над «Евгением Онегиным» та пише майже 20 

відомих нам ліричних віршів і політичних епіграм. Згодом за наказом генерал-губернатора Воронова 

прямує до Херсона і через 7 днів знову повертається до Одеси, але зі столиці прийшов царський наказ 

негайно вислати поета в село Михайлівське Псковської губернії. І Олександр Сергійович, видавши 

розписку про те, що поїде призначеним маршрутом, не заїжджаючи до Києва, ЗО липня попрощався з 

Одесою. До Миколаєва їхав уже знайомою дорогою, а далі повернув на схід. Тут «на бреге синего 

Днепра» — переправа в Кременчук, а далі — той самий шлях на Хорол, Лубни, Ніжин, Чернігів, яким 

поет їхав чотири роки тому. 

4 серпня 1824 року він залишив Україну. Невеселі 4 роки заслання минули. Невесело було поетові 

спостерігати вбоге життя людей на лоні чарівної природи, і тому він у поемі «Полтава» для України 

знаходить такі епітети: «Малоросии печальной» або «Украйна смутно зашумела». У ті часи в Україні 

було неспокійно: заколоти військових поселян, повстання від Бахмату до Катеринослава, повстанські 

загони Кармалюка, розбійник Горкуша на лівобережжі. Пушкін писав: «Я не находил в Малороссии 

ни одного человека, с которым мне удалось говорить, выгодно к России расположенным—Такая 

ненависть происходит от нарушенных прав Малороссии, от упадка кредита и промышленности, от 

возвышенных налогов, которые в Малороссии призвели неимоверную бедность...» 

Такою була Україна за часів Пушкіна. Проїхавши країною майже 5 700 кілометрів, побувавши у 

самому її серці, поет 1828 року написав поему «Полтава», а 1829 року готує матеріали для напи¬сання 

історії краю: вивчає літературні джерела, збирає архівні матеріали, складає карту України, читає 

фольклорні збірники, знайомиться з літераторами-українцями. Олександр Сергійович хоче ще раз 

побувати в Україні вже з власної волі, але тиски Миколи І здавили його, творчі плани обірвалися в 

поєдинку з кріпосницьким режимом. Український народ пам'ятає великого російського поета, його 

крилаті фрази стали частиною нашої лексики. 

 

 Перегляд відео «Михайлівське».  

 

«Вільне письмо» на тему «Пушкін». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перегляд презентації «А. П. Керн». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослуховування романсу «Я мить чудову пам’ятаю». 
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Аналіз поезії «Я вас любив». 

Вірш «Я вас любив…» було написано в 1829 році. Він присвячений блискучій красуні того часу 

Кароліні Собаньській. Уперше Пушкін і Собаньська зустрілися в Києві в 1821 році. Вона була старшою 

від  Пушкіна на шість років, потім вони вдруге побачилися через два роки. Поет був палко  закоханий 

у неї, але Кароліна грала його почуттями. Це була фатальна світська левиця, що доводила своєю грою 

Пушкіна до розпачу. Пройшли роки. Поет намагався заглушити гіркоту нерозділеного почуття радістю 

взаємної любові. Дивовижною миттю промайнула перед ним чарівна А. Керн. Були в його житті й інші 

захоплення, але нова зустріч із Кароліною в Петербурзі в 1829 році показала, наскільки глибокою та  

безмовної була любов Пушкіна. 

Вірш «Я вас любив…» — це маленька повість про нерозділену любов. Він вражає нас шляхетністю й 

справжньою людяністю почуттів. Нерозділена любов поета позбавлена всякого егоїзму: 

 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

 

У листах до Кароліни поет зізнається, що випробував всю її владу над собою, більше того — 

зобов’язаний їй тим, що пізнав всі здригання й біль любові, і донині відчуває  перед нею острах, що не 

може перебороти, і благає про дружбу, якої  він жадає, точно жебрак, що вимолює шмат хліба. 

Усвідомлюючи, що прохання його дуже банальне, він проте продовжує молити: «мені необхідна ваша 

близькість», «моє життя невіддільне від вашого». 

Ліричний герой у цьому вірші — людина шляхетна, самовіддана, готова  залишити улюблену жінку. 

Тому вірш пронизаний почуттям величезної любові в минулому й стриманим, дбайливим відношенням 

до улюбленої жінки в сьогоденні. Він по — справжньому любить цю жінку, піклується про неї, не хоче 

тривожити й засмучувати її своїми зізнаннями, бажає, щоб любов до неї її майбутнього обранця була 

такою ж щирою й ніжною, як любов поета. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 



Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим. 

Вірш «Я вас любив…» написано у формі послання. Воно невелике за обсягом. Жанр ліричного вірша 

вимагає  від поета стислості, характеризується лаконізмом і в той же час насиченістю  у способах 

передачі думки, особливі художні  засоби, точність слова. 

Для передачі глибини свого почуття Пушкін використовує такі слова, як: безмовно, безнадійно, 

іскренно, ніжно. 

Вірш написаний двоскладним  розміром — ямбом, рима перехресна (1 — 3 рядок, 2 — 4 рядок). З 

образотворчих засобів у вірші використовується метафора «любов згасла». 

Лірика, що оспівала любов до жінки, тісно пов’язана із загальнолюдською культурою. Прилучаючись 

до високої культури почуттів за допомогою  творчості великих поетів, пізнаючи приклади їхніх 

сердечних  переживань, ми вчимося щиросердечній витонченості  й чуйності, здатності переживати. 

 

Перегляд відео «О.Пушкін. «Я вас любив». 

 

Виразне читання поезії учнями – С. 87 

 

Бесіда. 

 

ІІІ. Рефлексія. 

 

IV. Домашнє завдання. 

 

Опрацювати С. 83-87, вірш «Я мить чудову пам’ятаю» вивчити напам’ять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Олександр Пушкін. Лірика («Я пам’ятник собі поставив 

незотлінний…»). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку 

російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема 

кохання і призначення мистецтва у віршах митця. 

Мета: дати поняття про жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна на прикладі поезії "Я 

пам'ятник собі поставив незотлінний...", розвивати вміння учнів аналізувати ліричні твори, 

удосконалювати навички виразного читання поезій; викликати цікавість до творчості О.Пушкіна; 

виховувати читацькі смаки учнів. 

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

 

Перебіг уроку 

 

I.  Організаційний момент. 

•   Презентація теми і мети уроку. 

II. Актуалізація опорних знань. 

•   Бесіда. 

—  Назвіть фактори, що спричинили розвиток реалізму як літературного напряму на початку XIX cm. 

—  Назвіть ключові проблеми та визначальні риси реалізму 

—  Творчість яких письменників тісно пов'язана як з романтизмом, так і з реалізмом? 

—  Що приваблювало письменників-реалістів у романтизмі? 

—  Які спільні риси літературних напрямів "реалізм" та "романтизм" ? 

—  Назвіть основні розбіжності між реалізмом та романтизмом. 

 

Виразне читання поезії «Я мить чудову пам’ятаю» напам’ять. 

 

III. Робота над темою уроку. 

Слово вчителя. Дослідники творчості О. Пушкіна визначають такі тематичні цикли віршів поета, як 

суспільно-політична, філософська лірика, вірші про роль поета та поезії, інтимна лірика, вірші про 

дружбу, пейзажна лірика. Поділ на ці цикли, звичайно, орієнтовний, адже в кожному частинка Всесвіту 

поезії Пушкіна, його світосприйняття. В його поезіях, дуже простих за формою і надзвичайно глибоких 

за змістом, залишається завжди щось невисловлене, невловиме. 

 

     Кожний читач ставив перед собою запитання: в чому секрет поезії Пушкіна? А Пушкін секретів не 

приховував. У вірші "Осінь" він описав власний процес творчості: 

И мысли в голове волнуются в отваге, 

И рифмы легкие навстречу им бегут, 

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 

Минута — и стихи свободно потекут. 

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, 

Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут 

Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны; 

Громада двинулась и рассекает волны. 

 

Пушкін — один із найавтобіографічніших поетів у світовій літературі. Життя поета невіддільне від 

творчості. "Пушкін, від усіх попередніх поетів відрізняється тим, що за його творами можна 

простежити за поступовим розвитком його не тільки як поета, а водночас і як людини, і як характеру", 

— стверджував Віссаріон Бєлінський. 

Серед талантів, якими був щедро наділений Пушкін, особливо цінним є талант дружби. Тому 

адресатами лірики поета ставали його друзі, дорогі йому люди, кохані жінки. Стосунки поета з 



близькими по духу йому людьми знайшли відображення в поезіях, вони і досі залишаються 

прекрасним зразком: вірності, відданості. "Для Пушкина дружба была священной потребностью", — 

писав Петро Плєтньов. Російський релігійний філософ і літератор Сергій Булгаков відзначав: 

"Пушкину от природы, быть может, как печать его гения, дано было исключительное личное 

благородство. Прежде всего оно выражается в его способности к верной и бескорыстной дружбе: он 

был окружен друзьями в юности и до смерти, причем и сам он сохранял верность дружбе всю жизнь". 

 

Аналіз поезії «Я пам’ятник…». 

 

За рік до своєї смерті, як би підбиваючи підсумок своєї поетичної діяльності, Пушкін написав вірш 

«Пам'ятник». По своїй темі й побудові твір близький  до однойменного вірша Державіна, який  у свою 

чергу взяв як формальний зразок оду давньоримського поета Горація  «Пам'ятник». У Пушкіна, як у 

Державіна, у вірші п'ять строф, написаних за однаковим планом. Але думки Пушкіна й Державіна про 

свою творчість, оцінка його основного змісту й значення різні. Уже в першій строфі Пушкін 

підкреслює народність своєї творчості. 

Поет «спорудив» собі «нерукотворний пам'ятник», що вище «Олександрійського стовпа», тобто 

колони, поставленої на честь Олександра I на Палацовій площі в Петербурзі. Далі Пушкін говорить 

про своє історичне безсмертя й пророчо пророкує майбутню широку популярність своєї поезії серед 

всіх народів Росії. Це повністю здійснилося, адже творчість  великого російського поета, перекладена  

на численні мови народів, проникнули в усі куточки світ й зробили ім'я Пушкіна рідним та  близьким 

всьому людству.  

В IV строфі втілюється  основна думка всього вірша - оцінка Пушкіним ідейного змісту його творчості 

Пушкін стверджує, що право на визнання й любов народу він заслужив, по-перше, високою людяністю 

своєї творчості («почуття добрі я лірою будив»); по-друге, своєю боротьбою за волю («у моє жорстоке 

століття восславил я волю», а у варіанті цього рядка він називав себе послідовником революціонера 

Радищева: «вслід Радищеву восславил я волю»); по-третє, захистом декабристів («і милість до 

занепалих призивав»). 

В останній строфі, звертаючись до своєї музи, Пушкін закликає її, «образи не страшачись, не 

вимагаючи вінця», приймати байдужо хвалу й наклеп і додержуватися власного покликання. 

Вірш, відповідно до теми, написано в жанрі греко-римської оди. У зв'язку із цим і підбор слів, і 

інтонація відрізняються врочистістю, високим штилем. Цьому сприяють уведені поетом слов'янізми: 

спорудив, главою, «тленья», «пиит», суща у ній мова (тобто народ), велінню й інші. По інтонації 

«Пам'ятник» являє собою врочисту мову народного поета-громадянина, що стверджує  своє право на 

історичне безсмертя. 

 

Виразне читання поезії учнями – С. 88. 

 

Бесіда. 

1. Як ви розумієте слова «я пам’ятник собі поставив незотлінний»? 

2. Як поет говорить про загальнолюдський зміст своєї творчості? У яких рядках про це йдеться? 

3. Яку традицію античної літератури продовжує поет? 

4. У чому Пушкін вбачає призначення поета? 

5. «О Музо! Наслухай господнього веління!..» Як ви розумієте значення цих слів? 

6. Назвіть засоби художньої виразності у вірші. Яку роль во ни відіграють? 

7. Як розв’язано у вірші вічну проблему смерті і безсмертя? Підтвердьте свою думку прикладами. 

8. Знайдіть у вірші Пушкіна слов’янізми. Якої тональності вони надають віршеві? 

9. Як у вірші відображена проблема протистояння поета і натовпу? Для доведення своїх думок 

прокоментуйте останню строфу. 

10. Визначте проблематику твору. Які проблеми непокоять автора? Охарактеризуйте погляд поета на 

ці проблеми. Знайдіть підтвердження цього в тексті. 

11. У чому, на вашу думку, полягає ідея вірша? Яким є його пафос? 

 

IV. Рефлексія. 

 

V. Домашнє завдання. 

Прочитати С. 89-106. 

 



 

Тема. Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна 

«Євгеній Онєгін». Традиції світової літератури і культури у творі. 

Мета: з’ясувати особливості авторського задуму роману Пушкіна «Євгеній Онєгін», розкрити 

історію його створення, особливості поєднання романтичних та реалістичних рис у творі; пояснити 

специфіку «онєгінської строфи»; здійснити текстуальний аналіз першої глави роману; розвивати 

читацькі компетенції учнів; сприяти формуванню полікультурної свідомості учнів. 

 

Обладнання:відео «Олександр Пушкін.«Євгеній Онєгін», портрет письменника, тексти творів.  

 

Немає загадки важчої, складнішої за загадку Пушкіна... 

Багато що в Пушкіна — таємниця під сімома замками. 

Арсеній Тарковський 

 

И бьіло сердцу ничего не надо, 

Когда пила я зтот жгучий зной... 

«Онегина» воздушная громада, 

Как облако, стояла надо мной. 

Анна Ахматова 
 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент 

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 

 

З’ясування задуму та історії створення роману «Євгеній Онєгін» 
Учитель. Роман у віршах «Євгеній Онєгін» є вершинним твором Олександра 

Сергійовича Пушкіна, який за словами російського критика В. Бєлінського, став 

поетичною «енциклопедією російського життя» першої третини XIX століття. А 

канадський літературознавець Д. Клейтон висловив думку, що цей твір Пушкіна 

«поклав початок цілому століттю великої літератури». Над його написанням Пушкін 

працював з 1823 по 1830 роки (за власними підрахунками поета - 7 років, чотири місяці, 

17 днів). Повний текст роману вперше побачив світ у 1833 році. Тож в цілому роману 

було присвячено 13 років життя поета. Основна частина цього дивовижного творіння 

Пушкіна, що й досі до кінця не розгадане критиками й читачами, була створена у 

Михайлівському, хоча розпочав його писати поету Кишеневі у 1823 році, а завершив 

його у Болдіно в 1830 році. За словами Пушкіна, саме Михайлівське неначе створене 

«для усамітнення і філософських думок». 

 

       Пушкін поставив перед собою завдання створити образ «героя часу», типовий 

портрет сучасника - людини нового, XIX століття, яка представляє вільнодумну й 

водночас знудьговану дворянську молодь сучасної йому пори - Митець неодноразово 

підкреслював, що роман «Євгеній Онєгін» - «це найкраще з усього, що я написав». Ідею 

такого незвичного для російської літератури жанру як роман у віршах Пушкін запозичив 

у Байрона. Першу згадку про нього знаходимо в листі П. А. Вяземському з Одеси 4 

листопада 1823 року: «Що стосується до моїх занять, я тепер пишу не роман, а роман у 

віршах - диявольська різниця». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Особливості жанру «роману у віршах» полягають у тому, що він припускає 

переплетення двох планів - епічного, головними героями якого є Євгеній Онєгін і Тетяна 

Ларіна, і ліричного, де головний герой - це персонаж, якого прийнято називати образом 

автора, тобто ліричний герой роману. Образи Онєгіна, Тетяни і автора - центральні в 

системі-образів твору. Сам Пушкін визначив жанр свого твору як «вільний роман», 

вступаючи таким чином з метрами класицизму в діалог, відмовляючись від будь-яких 

канонів і правил. У цьому Пушкін був близький до романтиків, але він створював вже 

не романтичний роман, а перший реалістичний роман в російській літературі. Даючи 

підзаголовок - «Роман у віршах», митець натякав читачам, що він буде зображувати 

свого героя всебічно - й зовні, в оточенні світу; й зсередини, досліджуючи внутрішній 

світ його думок, переживань і почуттів. 

 



      У якості епіграфу Пушкін обирає уривок з приватного листа, на думку науковців, 

написаного самим автором роману. Це своєрідна перша характеристика головного 

героя, погляд на нього зі сторони, точка сприйняття оточуючими. Що ж ми дізнаємося 

про героя? Він вирізняється марнославством, гординею, зверхнім ставленням до людей. 

Однак, все це може бути удаваним, оманливим. Така двозначність характеристики героя 

налаштовує на неоднозначність сприйняття як головного персонажа, так і всього 

роману, змушує читача думати, що насправді в людині є справжнім, реальним, а що 

тільки удаваним, маскою. 

 

Аналіз присвяти 
- Виразно прочитайте присвяту до роману «Євгеній Онєгін». Кому вона присвячена? Як 

це характеризує самого автора? (Присвята звернена до Петра Олександровича 

Плетньова, літератора, друга й видавця творів Олександра Сергійовича Пушкіна. У 

«Присвяті» Пушкін дає характеристику жанровій природі свого творіння - «собранье 

пестрьіх глав», різних за змістом та емоційним настроєм, у яких автор здійснив 

глибокий художній аналіз минулого й теперішнього, соціуму й психології людини. 

Пушкін наголошує на тому, що обраний ним напрям поетичної оповіді відрізняється від 

романтичного, тобто поет відразу заявляє про новаторський характер свого «роману 

у віршах». Усією душею митець віддається «поззии живой и ясной, вьісоких дум и 

простотьі». Це декларація реалістичного методу відтворення дійсності. Визначивши 

в присвяті П. А. Плетньову роман як «собранье пестрьіх глав», Пушкін підкреслює й 

ключову рису свого першого реалістичного доробку: роман ніби «розімкнений» у часі, 

кожна глава могла б стати останньою, але може мати й продовження, відкритим 

може вважатися й фінал «Євгенія Онєгіна». Роман Пушкіна виходив частинами, 

залежно від написання кожної з них, тим самим підкреслювалася самостійна цінність 

кожної глави. «Главою» Пушкін називає тут строфу, яку він спеціально розробив для 

«Євгенія Онєгіна», і в подальшому отримала назву «онєгінської строфи».) 

 

Теорія літератури. 

 «Онєгінська строфа» - строфічна форма, використана О. С. Пушкіним для 

написання роману у віршах «Євгеній Онєгін». «Онєгінська строфа» складається з 

чотирнадцяти рядків з перехресним, паралельним і кільцевим римуванням.  

Своєрідність смислової побудови онєгінської строфи полягає в тому, що, як правило, 

перший чотиривірш окреслює загальну тему строфи. Другий розгортає та деталізує 

її. Третій катрен доводить цю тему до кульмінації, яку афористично висловлює 

заключний двовірш строфи.  

За Володимиром Набоковим, вперше у світовій літературі таку строфіку використано 

Лафонтеном у 1671 році. Подібну форму 14-рядкового вірша має й сонет, яким Пушкін 

також чудово володів, однак сонет - складна строфічна форма з суворими вимогами 

щодо розгортання внутрішнього змісту. Реалістичний роман у віршах вимагав простої 

форми, придатної для цікавої розповіді й філософських роздумів, для переходів від 

лірики кохання до іронії, для поступового розкриття характерів героїв і для стислого 

пейзажу. Кожна строфа роману має смислову єдність. Вона містить в собі певний 

«сюжет», завершений і цілісний.  

 

Аналітичне дослідження першої глави роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» 

Бесіда. 

- Пригадайте, які роки утворюють художній час роману. (1819-1825 роки, до повстання 

декабристів.) 



- Як автор звертається до читачів свого роману? («Друзья Людмильї и Руслана!») Чому? 

(Пушкін сподівається, що його роман будуть перш за все читати люди вже знайомі з 

його творчістю, його прихильники.) 

- За яких обставин автор знайомить читачів з героєм свого роману? 

- Доведіть, що Пушкін створював самостійного літературного героя, а не свій художній 

портрет. («Онегин, добрьій мой приятель,  Автор відразу відмежовується від свого 

героя. Він йому приятель, але не він сам.) На які факти власної біографії натякає Пушкін, 

зазначаючи «Но вреден север для меня»? 

- Розкажіть, спираючись на текст про походження, соціальний статус та виховання й 

навчання Онєгіна. (Пушкін створив типову літературну біографію виховання й 

навчання молодого дворянина в сучасній йому Росії. Пушкін зауважує: 

Мьі все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, 

Так воспитаньем, слава богу, 

У нас немудрено блеснуть. 

- Які вимоги до молодого аристократа ставило вище суспільство, щоб вирішити «что он 

умен и очень мил»? 

- У якій з наук Євгеній досягнув найбільшого успіху? 

- Узагальніть, яким постає перед нами образ Онєгіна на початку твору? 

 

- Складіть розклад занять Онєгіна впродовж одного дня? Поміркуйте, чому Пушкін 

описує усього один-єдиний день з петербурзького життя Онєгіна? («Проснется за 

полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра. 

И завтра то же, что вчера. ») 

- Яке важливе питання ставить автор у 36-й строфі першої глави? 

(«Но бьіл ли счастлив мой Евгений, 

Свободньїй, в цвете лучших лет, 

Среди блистательньїх побед, 

Среди вседневньїх наслаждений?» 

Проблема щастя людини, осмисленості її життя є однією з центральних у літературі 

взагалі. Проте Пушкін вирішує її по-своєму.) 

- Поясніть, спираючись на 35-у строфу, сенс протиставлення одноманітного 

розгульного життя Онєгіна й життя трудового Петербурга. Доведіть демократизм 

мислення самого автора. 

- Зробіть узагальнюючий висновок стосовно образу головного героя. Чи можна вважати, 

що його життя й особистість набувають розвитку? (Онєгін перетворюється на 

великосвітського хлюста, його життя визначене наперед (вірогідно, назавжди). У 

своєму розвитку він зупинився. Щоб бути популярним у вищому світі, не обов’язково 

«блистать умом»; достатньо «легко мазурку танцевать и кланяться непринужденно». 

Онєгін - людина, котра потрапила в систему помилкових цінностей, моди на скептичне, 

легке ставлення до життя. Він - споживач. Рими: «брегет» - «обед» - «котлет» - «балет» 

- «туалет» - малюють замкнене, механічне коло його життя. Стосунки з жінками - коло 

задоволень. Він їх використовує так само, як шампанське, паштет чи балет. З його 

появою все помирає, в оточуючий світ він несе скепсис і руйнацію: 

«Все хлопает. Онегин входит, Идет меж кресел по ногам, Двойной лорнет скосясь 

наводит На ложи незнакомьіх дам; 

И молвил: «Всех пора на смену; 

Балетьі долго я терпел, 



Но и Дидро мне надоел». 

У часи Онєгіна (Пушкіна) прийнято було нічим не захоплюватися, над усім насміхатися 

- так само, як і сьогодні, до речі. Початок дев’ятнадцятого і початок двадцять першого 

століття в цьому надзвичайно схожі. 

       У Онєгіна були романи з заміжніми жінками не тому, що він був запеклим лиходієм 

серед ангелів, — так було прийнято у вищому світі. Так і сьогодні «прийнято» грішити, 

бравуючи гріхом. ) 

- Поміркуйте, як же сприймає автор свого героя? Невже він вважає його негідником? 

Поясніть сенс вислову «рано чувства в нем остьши». Що відбулося з головним героєм? 

(Онєгін не погана людина. Обставини зробили його жовчним скептиком, насмішником, 

людиною з «похмурою душею», таким собі російським «байронічним героєм». Але 

Пушкін його цінує як людину, яка випадає із загального кола великосвітських трутнів. 

За що ж його цінує автор? Він цінує свого героя за те, що його «заїла» хандра.) 

- Як Пушкін визначає «хворобу» Онєгіна? Чому вона захопила в свій полон саме 

Онєгіна? 

(«Недуг, которого причину 

Давно бьі отьіскать пора, 

Подобньїй английскому сплину, 

Короче: русская хандра 

Им овладела понемногу». 

Онєгін опинився в тенетах хандри (спліну), тому що йому нудно від метушні на балах, 

в театрах і ресторанах. Він занадто глибокий для такого марного життя. У нього 

інше коріння, у нього інший менталітет. Саме за цю хандру полюбив свого героя 

Пушкін. Іронія поета стосовно Онєгіна в першій главі - це багато в чому іронія 

стосовно самого себе. Перша глава - це скоріш портрет цілого покоління молодих 

людей напередодні повстання декабристів, ніж особистості. Індивідуальна риса героя, 

«різкий охолоджений розум», проявляється хіба що в тому, як нещадно чесно дивиться 

він на самого себе, їдучи до дядька заради спадку. Але, знову ж таки, в його час не 

соромно бути цинічним. У цьому навіть є демонстрація певної уявної переваги. Як і в 

наші дні, коли над усім глузують й усе більше втрачаються моральність та святині. 

Слово хандра часто мелькає і в листах Пушкіна. У 1822 році він зізнається у листі до 

П. А. Плетньова: 

«Ти, звичайно б, вибачив мої легковажні рядки, якби знав, як часто буваю схильний до 

так званої нудьги. У ці хвилини я злий на цілий світ, і ніяка поезія не ворушить мого 

серця». У травні 1825 року в листі до Рилєєва читаємо: «Тобі нудно в Петербурзі, а 

мені нудно в селі. Нудьга є однією з ознак мислячої істоти. Як бути?» Як бачимо, стан 

нудьги був знайомий усім мислячим людям епохи, а значить, він наслідок не стільки 

властивостей особистості, скільки часу. Російська нудьга - непросте, глибоке душевне 

почуття безпредметної туги, яку людина усвідомлює і від якої страждає. Цей сплав 

настроїв, думок і почуттів визначав ставлення тогочасної людини до світу. У стані 

хандри людина натикається на непереборні перешкоди, але при цьому в її душі часом 

спалахують спроби до дії, правда, марні, тому що дія, як правило, не руйнує нудьгу, а 

лише посилює її. Життя втрачає сенс, а тому й виникають питання: «Що робити?», 

«Як бути?».) 

- Яке із своїх занять покинув найпершим, охоплений хандрою Онєгін? Як ви думаєте, 

чому? («Причудницьі большого света!/Всех прежде вас оставил он...») 

 

 



- Спираючись на текст, розкажіть, як Онєгін намагався позбавитися від спліну? (Строфи 

43- 44.) прокоментуйте ключові фрази: 

«Онегин дома заперся, 

Зевая, за перо взялся, 

Хотел писать — но труд упорньїй Ему бьіл тошен; ничего Не вьішло из пера его...» 

«Уселся он — с похвальной целью Себе присвоить ум чужой; 

Отрядом книг уставил полку, 

Читал, читал, а все без толку (...) 

Как женщин, он оставил книги, 

И полку, с пьільной их семьей, 

Задернул траурной тафтой») 

- Як ви думаєте, чому автор підкреслює, що він познайомився з Онєгіним саме в розпалі 

його хандри? Чому Євгеній йому сподобався? (Строфи 45-51.) 

Прокоментуйте, що спільного й чим відрізняються герой і його автор? 

- Як змінилося життя Онєгіна в зв’язку зі смертю дядька? (Строфи 52- 53.) 

 

- Виразно прочитайте строфу 54. Виділіть ключові слова. Поясніть, чи позбавився 

Онєгін від хандри, опинившись у сільській місцевості? Як ви думаєте, чому? (У Онєгіна 

не був сформований життєвий стрижень, не було мети, якій би він присвятив життя, 

й тому йому залишаються хандра, цинізм, скепсис.) 

 

ІІI. Рефлексія. 

Самостійна робота Заповніть кліше таблиці: 
 

Поєднання в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» рис романтизму та реалізму 

Епічне начало Ліричне начало 

Розповідь про події від імені автора Віршова форма 

Дія твору відбуваються впродовж тривалого часу Наявність ліричних відступів від основного 

сюжету, вільні переходи в просторі й часі (вільний 

хронотоп) 

У творі виписано декілька сюжетних ліній Авторські відступи, характеристики й зауваження, 

що стосуються різних сфер людського життя 

Система образів розгалужена (головні герої, 

другорядні, епізодичні персонажі) 

Неприхована авторська позиція, емоціональна 

оцінка дійсності, подій, героїв 

Роман у віршах значно більший за обсягом 

порівняно з поемою 

Образ ліричного героя (автора) 

Пріоритетним автор зробив орієнтацію на 

зовнішнє зображення життя в його різноманітних 

проявах (Пушкін подає його в двох площинах - як 

життя вищого світу Петербурга та як життя 

дрібних поміщиків у селі) 

Глибокий психологізм, увага до внутрішнього 

світу персонажів 

Показ впливу оточуючого середовища (соціуму) 

на людину 

Відірваність ряду героїв від реального життя, їх 

зорієнтованість у світ мрій 

Зображення типових героїв у типових обставинах Наявність зовнішнього й внутрішнього конфліктів 

у поведінці героїв 



Достовірність зображення («зображення життя у 

формах самого життя» (В. Бєлінський) 

Критичне ставлення головного героя до 

оточуючого світу 

Сприйняття особистості як продукту соціуму Риси «байронічного героя», героя з похмурою 

душею в образі головного героя 

 Зображення любовних колізій 

 

Робота з епіграфами 

- Виразно прочитайте епіграфи до уроку. Прокоментуйте вислови Арсенія Тарковського та Анни 

Ахматової. Чи поділяєте ви їхню точку зору на роман Пушкіна «Євгеній Онєгін»? 

 

ІV. Домашнє завдання: 

Усім: прочитати зміст роману до кінця. 

Виконати міні –проект «Один день із життя героя» (записати основні заняття героя 

впродовж дня, підписати їх цитатами з твору) 

ІІ в. – «Освіта Євгенія Онєгіна» (скласти перелік знань і вмінь, використовуючи 

цитати)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. О. С. Пушкін «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення 

романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, 

розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін — Тетяна, Ленський — 

Ольга). Дзеркальна композиція. 

Мета: розкрити особливості створення системи образів першого російського реалістичного роману 

«Євгеній Онєгін»; схарактеризувати головних персонажів твору та сенс зображення їх взаємин; 

розвивати й вдосконалювати навички аналітичного дослідження тексту; сприяти розвитку 

читацьких компетенцій учнів. 

Обладнання: відео «Лист Тетяни до Онєгіна». «Лист Онєгіна до Тетяни». «Останнє 

побачення Онєгіна й Тетяни». 

 

Но бьіл ли счастлив мой Евгений, 

Свободньїй в цвете лучших лет, 

Среди блистательньїх побед, 

Среди вседневньїх наслаждений?.. 

Олександр Пушкін. «Євгеній Онєгін» 

 

 

Перебіг уроку 

I. Організаційний момент 

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 

III. З’ясування особливостей створення системи образів роману О. С. Пушкіна 

«Євгеній Онєгін» 

 

Аналітична бесіда 

- Як ви вважаєте, образ Євгенія Онєгіна - це головний персонаж чи центральний? (Онєгін 

- центральний персонаж не тільки тому, що його ім’ям названо роман, він є тією 

центруючою силою, навколо якої розвиваються всі події твору, конфлікти, з яким 

пов’язані всі провідні проблеми твору. Разом з тим він стоїть першим в ряду головних 

персонажів твору.) 

- Назвіть головних героїв твору. Як ви думаєте, чому головні герої роману Пушкіна - 

представники російської аристократії? Спробуйте зробити висновок, чому саме ці 

персонажі ввійшли в четвірку головних? (Головні герої - Євгеній Онєгін, Тетяна Ларіна, 

Володимир Ленський, Ольга Ларіна. Всі вони майстерно відтворені поетом як типові 

постаті тогочасного російського дворянства.) 

- Який образ прийнято вважати головним в ліричному контексті роману? (Це образ 

автора, але про нього ми поговоримо окремо через один урок.) 

- Наведіть приклади другорядних та епізодичних персонажів роману. Поясніть їх роль 

в канві роману. (Крім основних образів роману, картину російського життя 

доповнюють другорядні персонажі. Другорядні та епізодичні персонажі утворюють 

деталізовану картину російського столичного та сільського дворянства (від образів 

батька головного героя та його вихователя-француза до завсігдаїв прийомів і балів; від 

подружжя Ларіних до Флянових, Пєтухових, Зарєцьких та низку безіменних героїв. 



Особливе місце в романі займають образи представників народу, які автор виписує 

одним-двома точними штрихами (найбільш розгорнутим є образ Тетяниної няні). 

 

Самостійна робота у групах 

Створення й презентація характеристик головних героїв 

II група - характеристика Володимира Ленського, 

IV група - характеристика Ольги Ларіної,  

І і III групи можуть представляти характеристики головних персонажів у формі діалогу. 

група учнів характеризує образ Євгенія Онєгіна за такими позиціями: 

- Створіть соціальний портрет Онєгіна. Утіленням чого згідно з авторським задумом є 

образ Євгенія Онєгіна? 

- Чому образ Онєгіна вважається літературним типом «зайвої людини»? 

- Визначте головний конфлікт твору, який робить Онєгіна «зайвою людиною». Доведіть, 

що він є продуктом того середовища, до якого належить за соціальним статусом. 

- Підтвердьте текстом, що виховання, освіта й життя Онєгіна є типовим для тогочасної 

російської аристократії. 

- Чому герой нездатний ні на високі почуття, ні на високі вчинки? Чому він не проходить 

випробування коханням? Чим для нього є любов і шлюб? 

- Доведіть прикладами з тексту, що образ Онєгіна є вмістом не творчого, а руйнівного 

начала. 

- Поясніть, чому Тетяна, кохаючи Онєгіна, відмовила йому? 

- Чи є у Онєгіна шанс відродитися до повноцінного життя? 

(Можливий варіант характеристики Євгенія Онєгіна. У характері головного героя 

Пушкін показав складність і суперечливість натури тієї кращої частини російського 

дворянства, яка, усвідомлюючи його моральні вади, намагається їх позбутися, але при 

цьому ще не знаходить гідних ідеалів та життєвої мети. Це перший в російській 

літературі тип «зайвої людини». Суспільну позицію цих молодих людей визначали 

гіпертрофоване почуття власної гідності та незалежності, байдужість до чинів та 

службової кар’єри, культ лінощів, вишуканих насолод, свобода думок і вчинків, більш 

або менш розвинене політичне вільнодумство, гострий скептицизм і розчарування 

середовищем, що їх оточує, гострокритичне ставлення до нього. Такий портрет 

Онєгіна, такий портрет «зайвої людини».) 

  

Головний конфлікт твору криється в протиборстві талановитої особистості, яка не знає 

застосування своїм силам, і суспільства, що не потребує високих ідеалів. Онєгін таким 

не народився. Він - продукт того середовища, до якого належить за походженням. 

Отримавши типове для дворянина виховання й освіту, він стає типовим петербурзьким 

гульвісою. Однак марнота світського життя дуже швидко йому набридла. Отримавши 

спадок від свого сільського родича, Онєгін змінює свій статус. У другому розділі Онєгін 

так само сумує в селі, як він сумував у Петербурзі: «Равно зевал средь модньїх и 

старинньїх зал». Він нудьгує, але поважно, з симпатією ставиться до Ленського, 

сповненого романтичних кліше, мрій та захватів. І тут Онєгін виявляється навіть 

добрішим, ніж Пушкін. Ставлення Пушкіна до милого хлопчика Ленського тепле та 

сердечне. А ось його цінності, його вірші піддано нещадній іронії. «Он сердцем мильїй 

бьіл невежда», - це більш м’яко в другому розділі, а в четвертому про Ленського: 

«Покоится в сердечной неге, как пьяньїй путник на ночлеге». Ні, Ленський не той, хто 

може бути альтернативою Онєгіну та його світосприйняттю. 

 



     Але ось в другому розділі раптом, здається, несподівано для самого автора, на 

сторінках роману з’являється Тетяна. Лист Тетяни, за словами одного з 

літературознавців, «пропалює сторінку». Він саме про любов. Це не кокетсво, не 

запрошення до задоволень флірту. Це життя, яке «пропалює сторінку», але чому ж тоді 

не «пропалює» душі Онєгіна? Для Онєгіна любов і шлюб -нудота. Він не живе 

категорією «служіння». Він живе категорією споживання. «Привикнув - разлюблю тот 

час». Тут ще позначається його великий досвід стосунків з багатьма жінками: він 

розпорошився, розмінявся на багатьох. І коли перед ним постало справжнє кохання, він 

промовляє проповідь-сповідь, стверджуючи, що кохання, такого, яким покохала його 

Тетяна, - немає. 

     Тільки на перший погляд здається, що щирість і природність сільського життя, 

дружба Ленського та кохання Тетяни здатні розвіяти нудьгу Онєгіна, допомогти знайти 

сенс життя. Але його душа вже занадто зіпсована. Він не дозволяє собі впустити в життя 

справжні почуття й стосунки: нехтує коханням Тетяни, вбиває на дуелі друга. Онєгін 

ніколи й ні в чому не почуває себе винним. Він погодився їхати на іменини Тетяни. 

Приїхав і розлютився, потрапили у натовп непотрібних йому гостей. Хто винен? 

Ленський, звичайно. Треба йому помститися. І він мстить дрібно, жорстоко, 

залицяючись до Ольги, щоб «Ленського роздратувати», що йому, на жаль, вдалося. 

Там же, на іменинах, він здійснює ще один вчинок, котрий в жодному разі не можна 

було здійснювати. Коли він підійшов до Тетяни, «погляд його був дивно ніжним». Він 

подає Тетяні химерні надії. Грати чужими почуттями недостойно. Але Онєгін живе 

своїми миттєвими бажаннями. 

     Убивство Ленського взагалі пік егоїзму Онєгіна. Онєгін цього цілком щиро не хотів, 

але на виклик розсердився і прийняв його, вранці хотів спати, проспав і не встиг 

задуматися, що робить. Життя знову подібне до механізму, тільки до того ж ряду рим: 

«обед» - «балет» - «туалет» - тепер додається страшне слово «пистолет». Онєгін як 

тріска, яку несе потік її особистих дрібних бажань і небажань, рефлексів, як у звіра. «Он 

мог бьі чувства обнару- жить, а не щетиниться, как зверь». 

     Це та життєва позиція, про яку напише потім Достоєвський у «Людині з підпілля»: 

«Світові бути чи мені чаю не пити? Нехай світ провалиться, але щоб я чай пив». 

Через три роки, побачивши Тетяну холодною княгинею, Онєгін закохується не на жарт, 

а Тетяна не відповідає: «в ее лице лишь гнева след». 

І Онєгін пише до неї листа. 

 

Прослуховування листа Онєгіна до Тетяни 

 

      Лист Онєгіна - повна протилежність листу Тетяни. Лист Тетяни весь про нього, про 

коханого - лист Онєгіна весь про себе та про свої страждання. Тетяна бачить все 

найкраще в Онєгіні - Онєгін підозрює в ній усе найгірше: «Какому злобному весе- лью, 

бьіть может, повод подаю». Тетяна чекала, що їхні стосунки закінчаться, як у її романах, 

весіллям. Онєгін самими своїми зізнаннями штовхає її на зраду чоловікові. 

     Відчуваючи страшну прикрість, що нашкодив самому собі, він як і раніше не 

схильний серйозно звинувачувати себе: «Несчастной жертвой Ленский пал...». Це як 

«пал»? Сам послизнувся, чи що? «Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал, 

чужой для всех...» Тобто головний страждальник і центр світобудови, як і раніше, він 

сам. Егоїзм Онєгін виявляє себе і в його почутті, нехай навіть такому сильному. Але як 

хандра свідчить, що в ньому крім хибної системи цінностей є здорова душа, так в листі 

є дивне вираження справжнього кохання: 

«Я знаю, жребий мой измерен. 



Но чтоб продлилась жизнь моя, 

Я утром должен бьіть уверен, 

Что с вами днем увижусь я». 

           Проте першого удару егоїзму Онєгіна вже все ж таки завдато. Цей удар - смерть 

Ленського, яка Онєгіна ще не перетворила, але вже не відпускає. Коли, запершись на 

всю зиму вдома, він страждає від кохання, перед його уявним поглядом постає не лише 

Тетяна. «И видит он: на талом снеге, как будто путник на ночлеге, недвижим юноша 

лежит, и сльї- шит возглас: «Что ж, убит». Чи має рацію Тетяна, докоряючи Онєгіну в 

тому, що його кохання базується на марнославстві: дівчинкою в селі знехтував, а в 

знатну даму закохався? Має. Але, можливо, його егоїзм буде остаточно переможений 

відповіддю Тетяни: «Я другому отда- на, и буду век ему верна»? Виявляється, є 

обов’язок, є вірність, є життя по совісті, а не тільки за примхами. Є одне істинне  

кохання, а не багато кохань, які змінюються, як листя на дереві. 

 

     Пушкін залишає Онєгіна роздумувати й обирати... 

Герой постійно ніби втікає сам від себе, шукає розради в зміні місць, як колись це 

робили байронічні герої. Кохання, що спалахнуло в його душі, можливо, могло б стати 

початком його духовного і душевного переродження, що його він марно шукав у 

далеких подорожах. Можливо, автор і привів би його до прийняття поглядів 

декабристів, якби не надзвичайна суперечливість образу Онєгіна. Все відкидаючи, все 

критикуючи, він перетворюється на нігіліста-руйнівника. Найкраще це зрозуміла 

Тетяна , коли давала відповідь страждаючому від кохання Онєгіну. Він скрізь і завжди 

буде зайвим. І в цьому його трагедія й трагедія усіх молодих людей його часу, 

уособленням яких він є.) 

 

II група характеризує образ Володимира Ленського 
- Риси якої частини російської аристократії втілилися в образі Володимира Ленського? 

- Доведіть, що він є антиподом Онєгіна. 

- Окресліть коло світоглядних пріоритетів Ленського. Які з них роблять його 

філософом- романтиком? 

- Поясніть, чому Ленський не бачить душевної пустоти Ольги й душевного багатства 

Тетяни? 

- Чим для Ленського була дружба з Онєгіним? 

- Які два можливі життєві шляхи були у Ленського? Чому Пушкін не дав справдитися 

жодному з них? 

- Чому Ленський, як і Онєгін, виглядає чужим серед сільських поміщиків? Як ви 

думаєте, чи був би він «своїм» у Москві чи Петербурзі? 

- Визначте головні причини загибелі Ленського. Як змінюється сюжет з його 

випаданням із системи образів роману? 

 

Володимир Ленський - типовий філософ і поет- романтик. Він також належить до 

кращої дворянської молоді сучасного Пушкіну суспільства. Але якщо в образі Онєгіна 

втілилися риси невиправного скептика, то Ленський - типовий ідеаліст, що живе в світі 

романтичних ілюзій, сформованих на підґрунті німецької філософії. Він вірить у вічне 

кохання, дружбу та порядність людей, у високі моральні ідеали, які готовий відстоювати 

до кінця. В широкому сенсі смерть Ленського слід сприймати як загибель невиправного 

ідеаліста від грубого зіткнення з реальною дійсністю, що давно вже втратила поняття 

честі й мрії. Автор зумисне створює ситуацію загибелі Ленського. Пушкіну більш 

дорогий образ поета-мрійника, ніж образ звичайного сільського поміщика, на якого з 



часом перетворився б Ленський, одружившись з Ольгою Ларіною (як приклад подружнє 

життя Ларіних та дядька Онєгіна). 

 

III група характеризує образ Тетяни Ларіної 
- Схарактеризуйте образ Тетяни Ларіної. Поясніть, чому вона залишається головною 

героїнею роману, а Ольга випадає з його контексту? 

- Назвіть чинники, що сформували її характер? Чому вона зовсім не схожа на інших 

провінційних дворяночок? Чи можна її образ вважати типовим для тогочасного 

російського суспільства? Визначте її ключові риси, що роблять Тетяну цілісною. 

- У чому героїня бачить сенс свого життя? Схарактеризуйте її ставлення до кохання й 

шлюбу. 

- Як ви думаєте, чому Тетяна закохалася саме в Онєгіна? 

- Схарактеризуйте лист Тетяни до Онєгіна. 

- Доведіть, що автор подає образ Тетяни Ларіної в динаміці. Як ви вважаєте, чи 

змінилися героїня внутрішньо? 

- Чому вона не відповіла на почуття Онєгіна? 

 

(Можливий варіант характеристики. Тетяна Ларіна - головний жіночий персонаж 

роману «Євгеній Онєгін». Духовний світ Тетяни формувався на перетині звичаїв 

патріархального поміщицького життя, сентиментальних романів європейської 

літератури та фольклорного наповнення сільського життя. Проте Тетяна зовсім не 

така, як інші дівчата- дворяночки: 

«Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная боязлива, 

Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой. 

Она ласкаться не умела К отцу, ни к матери своей; 

Дитя сама, в толпе детей Играть и прьігать не хотела И часто цельїй день одна 

Сидела молча у окна». 

Дівчина закрита для зовнішніх розваг, її світ - це світ мрій, світ книг, світ чарівних 

забобонів та гадань. Якщо Онєгіну все виглядає нудним, то Тетяна «любила на балконе 

предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звезд исчеза- ет хоровод». І 

для неї це нітрохи не нудно. І вона дуже здивувалася б, якби дізналася думку Монтеня: 

«Хто бачив весну, літо, осінь та зиму, може померти, тому що нічого нового вже не 

побачить». Для неї новий кожен день. Навколо Тетяни вся таємнича світобудова, і ця 

таємниця прекрасна. Сенс свого життя вона вбачає в тому, щоб кохати й бути 

коханою. Можливо, саме тому з такою щирістю, безпосередністю й надією вона пише 

листа Онєгіну, в якому виливає свою таку багату душу. 

Перегляд відео «Лист Тетяни до Онєгіна» Навіть переживши трагедію відмови, 

усвідомивши егоїзм Онєгіна, вона його не перестає кохати, хоча й розуміє марність 

своїх сподівань. Любов для Тетяни - шлях до шлюбу. Вона дивується, що няня не знала 

кохання, адже вона була заміжньою. «А як же ти вінчалась, няню?» - запитує вона, 

дівчинка, котра виросла на сентиментальних романах. 

Тетяна не тільки бачить Онєгіна, кращим і благороднішим. Вона поєднує з ним 

найкраще в собі: 

Тьі говорил со мной в тиши, 

Когда я бедньїм помогала Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души? 

І це не профанація молитви. Жінка думає, що Божий замисел для неї - сім’я. Сім’я - 

головний сенс її життя. В усякому разі, так мислить і відчуває не зіпсована ні 

вольтер’янством вісімнадцятого століття, ні емансипацією двадцятого століття 



«російська душею» Тетяна. Характери Тетяни й Онєгіна діаметрально протилежні. 

Можливо, їй і бракує його освіченості, витонченого розуму, європеїзованого інтелекту, 

але Тетяна набагато перевищує Онєгіна глибиною своїх природних моральних 

почуттів, які роблять її справжнім уособленням «російської душі» та улюбленою 

героїнею самого Пушкіна, ідеалом жінки. Тетяна вбита відмовою й нотаціями Онєгіна. 

Вбита навіть не тим, що їй відмовлено у взаємності, а тим, що кохання немає. Вона це 

навряд чи збагнула розумом, але відчула серцем. На думку Онєгіна, є фізіологія, потреба 

психіки, як у всій природі. Онєгін порівняв Тетяну з деревом: 

«Сменит не раз младая дева Мечтами легкие мечтьі; 

Так деревцо свои листьі Меняет с каждою весною». 

Зустріч Тетяни з Онєгіним - зустріч живої людини з садовою статуєю. Онєгін закутий 

в непроникну броню егоїзму, а Тетяна є носієм тих рис характеру, що протиставляють 

її лицемірному вищому світу й споріднюють з народно-фольклорним ідеалом жінки, 

якому притаманні висока моральність і душевне благородство, краса і щирість 

почуттів, невимушена природність поведінки. Після дуелі Онєгін від'їжджає, а Тетяна 

знайомиться з ним опосередковано, розглядаючи його кімнату, читаючи його книги. 

Тетяна дивиться на портрет Байрона в його кабінеті, на фігурку Наполеона - все це 

замість ікон - читає і починає розуміти систему цінностей Онєгіна, розуміє, що Онєгін 

і вона - люди різних світів. Вона виховувалася в традиціях російської старовини, на 

романах, в яких «всегда наказан бьіл порок, добру ж достойньїй бьіл венок». А світ 

Онєгіна не викликає в неї поваги: 

«Что ж он? Ужели подражанье, 

Ничтожньїй призрак, иль еще Москвич в Гарольдовом плаще, 

Чужих причуд истолкованье, 

Слов модньїх полньїй лексикон?.. 

Уж не пародия ли он?» 

Вона так подумала, і саме тому стала байдужою до клопотів матері, котра везе її до 

Москви, щоб видати заміж. їй усе одно, вона занадто глибоко поранена тим, що Онєгін, 

якого вона продовжує любити, — недостойна й чужа людина. Онєгін закохується в 

Тетяну - світську даму, законодавицю зал, а Пушкін розкриває нам секрет її чарівності: 

«Она бьіла не тороплива, 

Не холодна, не говорлива, 

Без взора наглого для всех, 

Без притязаний на успех, 

Без зтих маленьких ужимок, 

Без подражательньїх затей... 

Все тихо, просто бьшо в ней». 

Варто покласти край міфу, породженому оперним лібрето «Онєгіна» стосовно 

чоловіка Тетяни. Генерал, за якого вийшла заміж Тетяна, зовсім не старий. Він 

заслужив свою високу посаду в нещодавній війні з Наполеоном. Він «рідня і друг» 

Онєгіна. І якщо старший за нього, то не набагато: «с Онегиньїм он вспоминает 

проказьі, шутки прежних лет». Про це варто нагадати тим, кому вже дуже хочеться 

не полюбити генерала, хоча справа зовсім не пов’язана з тим, поганий він чи хороший. 

Справа в тому, що він більш достойний Тетяни, ніж Онєгін. 

Характер Тетяни Ларіної Пушкін подає у динаміці. З наївної сільської дворяночки вона 

перетворюється на холодну княгиню, законодавицю салонних мод. Але попри зовнішні 

зміни Тетяна залишається такою ж вразливою і щирою, здатною самовіддано кохати 

й зберігати вірність даному слову. Можливо, саме тим, що не зрадила чоловіка, Тетяна 

рятує Євгенія? У будь-якому разі, у проблемному романі перемогла Тетяна. Як писала 



Анна Андріївна Ахматова, «Чим. закінчився «Онєгін»? - Тим, що Пушкін одружився». 

Якщо є кохання, вірність, обов’язок, якщо людина зобов’язана нести свій хрест, а не 

пурхати все життя - можна одружуватися. 

Онєгін, наділений високим призначенням, - утікач, утікач від свого хреста, від 

найкращого в собі. Він шукав «вільність і спокій» - і не знайшов. А «Татьяна перед ним 

одна сидит спокойна и вольна». Чому? Тому що вона живе по совісті. Образ Тетяни 

Ларіної став не тільки найвідомі- шим образом російської літератури, а й відкрив 

галерею жіночих образів, наділених глибоким духовним змістом і високою 

моральністю.) 

 

IV група характеризує образ Ольги Ларіної: 

- Якою постає перед читачем Ольга? 

- Доведіть, що її зовнішність і внутрішній зміст не співпадають. 

- Розкажіть про Ольгу, користуючись характеристиками Ленського, Онєгіна та автора. 

Чому збігається сприйняття героїні автором і Онєгіним, а Ленський не бачить її 

порожнечі? 

- Доведіть, що почуття Ольги до Ленського було неглибоким. 

- Що головне відрізняє Ольгу від її сестри Тетяни? 

 

Ольга Ларіна - типаж дівчини із провінційного дворянського середовища. Легкодумна, 

прагне вдалого шлюбу, звичайних світських насолод та розваг. 

Краще, ніж сказав про неї Пушкін, навряд чи можна сказати: 

«Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь позта простодушна, 

Как поцелуй любви мила; 

Глаза, как небо, голубьіе, 

Ульїбка, локоньї льняньїе, 

Движенья, голос, легкий стан, 

Все в Ольге...но любой роман Возьмите и найдете верно Ее портрет: он очень мил, 

Я прежде сам его любил, 

Но надоел он мне безмерно». 

Співзвучною до думки поета про Ольгу є й її 

Сприйняття Онєгіним («глупа, как ата глупая луна на зтом глупом небосклоне»). Він 

говорить Ленському, що якби був, як він поет, то обрав би іншу, тобто сестру Ольги, 

Тетяну. Нерозважлива поведінка Ольги стала опосередкованою причиною загибелі 

Ленського. Втім, оплакавши його, дуже швидко забула й вийшла заміж за офіцера, з 

яким і вилетіла з рідного дому. 

 

IV. Рефлексія 
- Визначте новації Пушкіна у створенні системи образів роману «Євгеній Онєгін». 

- Яким чином принцип антитези, головний у романі «Євгеній Онєгін», використаний 

Пушкіним для створення системи образів? 

- Як ми знаємо, фінал роману «Євгеній Онєгін» відкритий. Чи створює це ефект 

незавершеності? Доведіть свою думку, спираючись на сцену останнього побачення 

Онєгіна й Тетяни. 

 

Перегляд відео «Останнє побачення Онєгіна й Тетяни» 



(У фіналі «Євгенія Онєгіна» не завершена й доля головного героя, який опиниться на 

порозі нових душевних потрясінь, на порозі народження нового душевного стану, й 

героїні. Незважаючи на це, фінал «Євгенія Онєгіна» все ж таки залишає почуття 

гармонії. Наприкінці роману поставлено три крапки, але не тому, що Пушкін збирався 

продовжувати роман - ні, він для нього був вичерпаний, але був ніби розкритий в 

дійсність, в життя. Подібний «відкритий» фінал стане характерним для російського 

роману XIX століття.) 

 

Робота з епіграфом 

- Виразно прочитайте цитату з роману Пушкіна «Євгеній Онєгін», узяту за епіграф до 

даного уроку. Яку відповідь на поставлене питання дає автор? Чому вона є саме такою? 

 

V. Домашнє завдання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. РМ № 2. Зображення різних сфер життя у романі «Євгеній 

Онєгін». Художнє новаторство О. С. Пушкіна. Образ автора 

Мета: спираючись на текст роману Пушкіна, дати характеристику панорами російської дійсності 

20-х років XIX століття та художнім засобам її створення; поглибити учнівське розуміння про 

новаторство Пушкіна в царині реалістичної літератури; розкрити демократизм автора; сприяти 

формуванню критичного мислення учнів, виробленню вміння сприймати твори літератури в історико-

культурно му контексті. 

Обладнання: фрагменти фільму-опери «Євгеній Онєгін», ілюстрації, тексти твору. 
  

В нем отразился век 

 и современньїй человек 

 изображен довольно верно. 

 

Перебіг уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань. Створення проблемної ситуації 

 

Повідомлення заздалегідь підготовленого учня про головні проблеми російської 

дійсності в першій чверті XIX століття 

У першій третині XIX століття Росія залишалася одним із останніх форпостів 

кріпосництва у Західній Європі; складовими російського соціуму були дворяни 

(аристократична привілейована верхівка), вільні селяни й кріпаки. У той час, коли 

більшість країн вже перейшли на капіталістичний спосіб господарювання, Росія 

залишалася феодально обмеженою. Найганебнішим було право одних людей володіти 

іншими людьми, як речами. Наполеонівське нашестя, підйом національної 

самосвідомості російського народу, Бородинська битва й закордонний визвольний похід 

російської армії продемонстрували наявність у російському суспільстві здорових 

життєздатних сил/й штовхнули значну частину передової аристократії до розуміння 

необхідності скасування кріпосного права та розвитку демократичних свобод в Росії. 

Пушкін був серед тих молодих прогресивно мислячих дворян, які розуміли ганебність 

політики царизму й злиденне існування простого народу. 

 

- Сформулюйте центральну тему роману Пушкіна «Євгеній Онєгін». (Центральною 

темою роману «Євгеній Онєгін» стала доля героя часу, його духовно-моральне 

самовизначення, незадоволеність існуючим станом речей і пошуки свого місця в 

житті.) 

- Що саме Пушкін вважав визначальною рисою свого покоління та його долі? Як це 

пов’язане з головним конфліктом роману? (Визначальною рисою свого покоління і його 

долі, сенсом своєї історичної драми Пушкін вважав трагічне протиріччя між 

надзвичайними окритими можливостями особистості та її суспільною 

непотрібністю. У своїх сучасниках (Чаадаєві, Каверіні, Пущині та інших) він бачив 

«видатних російських людей епічного масштабу», котрі у вищому світі мали вести 

життя пересічних людей - поміщиків, офіцерів, чиновників. Це було наслідком 

колосального трагічного розриву двох станів і двох Росій - народної та дворянської. 



Добі романтизму, літературі перших десятиліть XIX століття був притаманний 

пильний інтерес до національних основ життя. Після перемоги над Наполеоном Росія 

усвідомила свою національну значущість у всесвітньому історичному процесі. Пушкін, 

працюючи над романом «Євгеній Онєгін», мислив естетичними категоріями 

просвітників і романтиків. Різке протиставлення двох життєвих сфер, «природи» й 

«цивілізації», виливається в конфлікт між ними. Вони ворожі одне одному. Тетяна 

успадкувала кращі риси «природної людини», чутливої до краси, схильної до 

напруженого внутрішнього життя, прагне внутрішньої гармонії. Онєгін є втіленням 

усіх вад «цивілізації», беззмістовного й метушливого світського життя. Зустріч 

«природи» й «цивілізації» призвела до трагічних наслідків для обох героїв. Проте 

Пушкін пишається Тетяною.Попри всі випробування долі вона зберегла цілісною душу 

та свою владу над нею.) 

- У якому з творів Пушкін вперше зобразив тип сучасника, розчарованого дійсністю?  

(Уперше тип людини, створеної часом, Пушкін зобразив у поемі «Кавказький 

полоненик» (1821), показавши байдужість героя до життя, до його радощів, 

передчасне «старіння душі», які стали визначальними рисами молодих людей його часу. 

Пізніше Пушкіна захоплює думка закарбувати тип молодого сучасника в поетичному 

образі: у творчості Пушкіна «відбувалося становлення реалістичного стилю в 

суперечках, взаємопритягуванні, взаємозбагаченні та взаємо- відштовхуванні зі 

стилем високого романтизму. До роману вірша митця вів внутрішній розвиток його 

генія та весь поступальний розвиток російської літератури.) 

 

- Які пріоритети в зображенні дійсності давав Пушкіну жанр «Роману у віршах»? (Вже 

на початку XIX століття у світовій літературі домінуюче місце посідає жанр роману, 

який витісняє епічну поему. Гегель і Бальзак у Західній Європі, а Бєлінський у Росії 

визначили роман як епос приватного життя. За визначенням М. Бахтіна, у романі 

народжується новий тип героя, який «формулюючи відверто індивідуальні принципи 

приватної й загальної поведінки, ...висловлює незадоволення способом життя 

більшості». Конфлікт із суспільством відкриває залежність особистості від 

суспільних колізій, котрі вона, як правило, здолати не в силах й тому віддаляється від 

суспільства у пошуках самої себе. Зрозуміло, що Пушкін спирався на європейську 

романну традицію з новим типом героя («Рене» Р. Шатобріана, «Мельмот-скиталець» 

Ч. Метьюріна, «Адольф» Б. Констана), а найбільший вплив на нього мали романтична 

поема Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» (про це свідчать численні зіставлення 

Онєгіна з Чайльд Гарольдом) та роман у віршах «Дон Жуан». За словами Г. Г. Красухіна, 

«Онєгін орієнтується на Чайльд Гарольда... ця риса характеризує тодішній час, вона - 

його яскрава прикмета. Ми пам’ятаємо, що перша глава описує світське життя 

петербурзького молодика наприкінці 1819 року. А в той час Чайльд Гарольд був 

кумиром молоді». Поєднавши епічне й ліричне начало у «романі у віршах», Пушкін тим 

самим зміг показати свого головного героя (і не тільки його) як продукт соціуму, а з 

іншого - глибоко проникнути в психологію окремої людини, окремого суспільного стану 

та всього суспільства в цілому.) 

 

- Визначте головну проблему роману «Євгеній Онєгін». (Проблема мислячої російської 

людини, її призначення, її ролі в долях країни й народу постає у Пушкіна як проблема 

духовного життя чи духовної смерті особистості. Створення Онєгіна та його 

літературних нащадків у російській літературі (Печоріна, Бельтова, Рудіна, 

Обломова...), на думку науковця В. С. Непомнящого, «сутьактьі беспощад- ной 

требовательности русского мьіслящего челове- ка к себе, предельной 



интеллектуальной отваги, величайшей совестливости и духовной ВЬІСОТЬІ». Головна 

проблема, що хвилює автора, це проблема сучасної йому людини. Але проблема, 

порушена в «Онєгіні», не особиста - це проблема людини й людства, проблема Росії, а 

точніше, двох Росій: тієї, що перейняла все те, що нахлинуло із Заходу, і тієї, котра 

берегла ідеали навіть не Росії, а Русі православної, народної.) 

 

III. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 

IV. Аналітичне дослідження в просторі означеної теми уроку 
 

- За визначенням В. Бєлінського, роман «Євгеній Онєгін» - це «енциклопедія 

російського життя». У чому пролягає суперечливість цього твердження? (Формула 

Бєлінського, що визначила роман Пушкіна як «енциклопедію російського життя», вже 

у свій час містила в собі невирішувану* суперечність: ця суперечність розійшлася з 

визначенням критика «Євгенія Онєгіна» як «вечно живущего и вечно движущегося 

явлення». У чому ж парадокс? А він у тому, що енциклопедія не живе вічно й вічно не 

рухається, це зібрання зупинених знань. Проте слова про «енциклопедію» впродовж 

тривав лого часу зберігають свою авторитетність і слугують своєрідним 

методологічним керівництвом для вивчення роману. Тож, основу поетики роману 

«Євгеній Онєгін» складають енциклопедизм і в той же час рух, процес. Саме як процес 

роман усвідомлювався й автором. Пушкін видавав його по главах, як відкритий твір, що 

знаходиться в стані становлення. В. Непомнящий зазначав, що «свободньїй роман» 

вьірастал из жизни и «размьівался» в жизнь, захватьівая, втягивая в себя читателя, 

...превращая его восприятие в свой содержательньїй и структурний злемент». 

«Вільний роман» Пушкін знаходиться в процесі організації на кожному кроці, 

поступово, й, за висловом Ю. Лотмана, його «текстом виявляється Життя». 

 

Робота з епіграфом. Створення проблемної ситуації. 

Виразно прочитайте епіграф до уроку. Визначте, де саме в романі «Євгеній Онєгін» й з 

якого приводу прозвучали ці слова? Чи можна вважати роман Пушкіна таким, що в 

ньому «отразился век / И современньїй человек / Изображен довольно верно...»?  

 

Проблемна ситуація 
Маємо визначити в результаті дослідження, наскільки в романі «Євгеній Онєгін» О. Є. 

Пушкіна відобразилася картина сучасного йому життя. Маємо довести, що в «Євгенії 

Онєгіні» «отразился век / И современньїй человек / Изображен довольно верно...». 

- Які сфери російської дійсності знайшли відображення в романі Пушкіна? 

- Яку роль відіграє історичний час у творі? 

 

Самостійна робота по варіантах за запропонованими пам’ятками 

І варіант. Створює стислу характеристику відображення столичного життя в 

романі (Петербург, Москва). 

 

II варіант. Створює стислу характеристику відображення провінційного життя в 

романі 

Пам’ятка для створення характеристики сфер російської дійсності 

1. Де й коли відбуваються події? (Росія, Петербург, Москва, провінційне село.) 

2. Коли відбуваються зображувані події? (Двадцяті роки XIX століття.) 

3. Як зображене життя аристократії? Визначте його пріоритети та проблеми. 

4. Як зображене життя простолюду? Визначте його пріоритети та проблеми. 



5. Як вплітається доля головних героїв у цю художню сферу роману? 

6. Яку роль у створенні картини часу відіграють другорядні й епізодичні персонажі? 

7. Визначте ставлення автора до зображуваного. Як авторські характеристики, 

зауваження та ліричні відступи «оживляють» картину тогочасного російського 

суспільства? 

8. Які художні засоби використав Пушкін для зображення цієї сфери російського життя? 

Наведіть приклади. 

9. Визначте своє особисте ставлення до зображуваного. 

10. Зробіть висновок, як обставини вливають на людину, спираючись не текст. 

11. Поміркуйте, чи може особистість змінити світ навколо себе? Підтвердьте цитатами. 

 

І варіант. Стисла характеристика столичного життя 
У романі О. С. Пушкіна дійсно, як в справжній енциклопедії, відображені всі сторони 

російського життя початку XIX століття. Десяті-двадцяті роки позаминулого століття у 

Росії були часом підйому національної самосвідомості. Краща частина російського 

дворянства виступила проти кріпосництва й абсолютизму. Головною проблемою 

«Євгенія Онєгіна» є проблема кризи дворянської культури, відображення тих 

історичних суперечностей, що постали перед панівним класом у кріпосницький Росії. 

Сюжет відображує історію зіткнення кращих характерів, створених дворянською 

культурою, із суспільством, що породило ці характери. Визначальним моментом у 

розвитку сюжету є вплив на героїв суспільних умов та умовностей, характерних для 

дворянського середовища, які приводять їхню особисту долю до краху. Композиція 

«Євгенія Онєгіна», побудована за принципом розгортання дії й характерів, відрізняється 

типовими рисами реалістичної композиції: 

1) природність самого життєвого процесу, розгортання характерів у їх природному 

побутовому й соціальному середовищі (на противагу «романтичним» поемам, де 

спостерігається умовність життєвих обставин, в яких формується й функціонує 

характер); 

2) логічна послідовність розвитку дії й розвитку характерів; 

3) типовість і закономірність життєвих обставин та вмотивованість вчинків. 

У характері Онєгіна помітні такі суттєві моменти: типове дворянське виховання, 

світське життя, загроза банкрутства, отримання спадку, приїзд у село, випадкова 

«дружба» з Ленським, дуель, мандрівка, повернення до Петербурга, любов до Тетяни, 

коли вона стає «неприступною богиней роскошной, царственной Невьі», тобто 

повернення до того ж світського життя, від якого він відійшов свого часу, - ось той 

основний ланцюжок подій, в яких реалізується характер Онєгіна. (Цей же принцип 

прослідковується й у змалюванні образів Ленського, Тетяни.)Чим ширше і 

багатогранніше розкриваються в романі характери персонажів, тим глибше виявлять 

себе й протиріччя оточуючого соціального середовища. Безглузда смерть Ленського, 

згасання Онєгіна в «бездействии досуга», мізерна роль Тетяни в ролі 

«законодательницьі зал», драматичний фінал її життя («но я другому отдана...») й життя 

самого дворянства, як воно подане в романі, - все це в комплексі приводить до висновку 

про глибоке усвідомлення Пушкіним «несовершенства мира», в якому гинуть його 

кращі представники. 

Кріпосницьке середовище руйнує, знецінює характери, які носіями кращих рис 

людяності, знищує людей, які критично ставляться до цієї дійсності. Ось суперечність 

соціальної дійсності того часу, яку викриває Пушкін в «Євгенії Онєгіні». Образ людини, 

яким його бачив Пушкін, мав у собі такі прагнення, повноцінне здійснення яких було 

можливе в інших соціальних умовах, і в цьому реалістичність цих образів. 



    У російському суспільстві підсилився інтерес до прогресивних мислителів і 

філософів Заходу (наприклад, Онєгін читає Адама Сміта, а Руссо - улюблений 

письменник Тетяни Ларіної). З притаманним йому лаконізмом Пушкін зображує 

економіку й культурне життя тогочасної Росії. З роману ми дізнаємося, які п’єси, що 

йшли тоді в театрах, користувалися успіхом; що знаменитим постановником балетів був 

Дідло; разом з автором зачудовано любуємося дивовижною грацією «блистательной и 

полувоздушной» Істоміної, дізнаємося про талановиту російську трагічну актрису 

Семенову. Легко, ніби мимохідь, торкається Пушкін питань економіки Росії, але при 

цьому дає вичерпні й влучні характеристики. У Росію «за лес и сало» ввозилися всілякі 

дрібниці й предмети розкошів: «духи в граненом хрустале», «пилочки», «щетки 

тридцати родов». 

     На цьому широкому фоні автор виводить галерею представників усіх суспільних 

прошарків російської нації, від великосвітського денді до кріпачки. На самому початку 

роману він описує зимовий ранок трудового Петербурга: 

 

«...Петербург неугомонньїй Уж барабаном пробужден. 

Встает купец, идет разносчик, 

На биржу тянется извозчик, 

С кувшином охтенка спешит, 

Под ней снегутренний хрустит...» 

     Ця картина протиставлена способу життя «золотої дворянської молоді». Онєгін, 

стомлений «шумом бала», повертається вранці додому й просинається далеко «за 

полдень». Життя Євгенія одноманітне й пістряве: бали, ресторани, театри, знову бали, 

знову ресторани... Зрозуміло, що таке життя не могло задовольнити розумну, мислячу 

людину. Ми розуміємо, чому Онєгін розчарувався в оточуючому світі, в суспільстві, в 

людях. Адже «вищий світ» - це здебільшого люди егоїстичні, байдужі, позбавлені 

високих прагнень. Пушкін подає вбивчий портрет столичної аристократії у восьмій 

главі: 

«Тут бьіл, однако, цвет столицьі, 

И знать, и модьі образцьі, 

Везде встречаемьіе лица, 

Необходимьіе глупцьі... 

     З іронією автор відзначає, що вершки столичного світу складають пихаті дами, бальні 

диктатори, пани, «заслуживающие известность низостью души». Провінційністю віє від 

дворянської Москви. У сьомій главі Пушкін сатирично зображує московську 

аристократію. Тут і Любов Петрівна, яка любила брехати, й Іван Петрович, головною 

рисою якого є дурість, і скупий Семен Петрович. Характеристика московського панства 

точна й вичерпна: 

«Все в них так бледно, равнодушно; 

Они клевещут даже скучно; 

В бесплодной сухости речей, 

Расспросов, сплетен и вестей Не вспьіхнет мьісли в цельї сутки, 

Хоть невзначай, хоть наобум...» 

     У «Євгенії Онєгіні» уповні реалізувалися реалістичні принципи у створенні сюжету. 

Для кожного з героїв знайдений властивий їм тип життя, підібрані ті обставини, в яких 

вони виявляють себе з найбільшою повнотою. Так, Євгеній Онєгін зображений у колі 

таких життєвих обставин, у який дійсно й формувався тип витонченої, безініціативної 

людини, що втрачала здатність і бажання до справжнього повноцінного практичного 

життя. 



     За образним висловом В. С. Непомнящого, в пушкінському світі, «світло істини, 

спільної для всіх, змушує тіні лягати в точній відповідності з дійсним станом речей». 

«Божественна свобода» сягає дуже далеко: у його баченні світу немає нічого осудного, 

однозначно негативного. Якщо і є дещо дійсно трагічне у його світовідчутті, так це те, 

що істина беззахисна, нею легко знехтувати, тому що вона відома усім. Неможливо не 

погодитися з дослідниками: філософія творчості Пушкіна полягає е в її 

загальнолюдській спрямованості на пошук правди, в своєму художньому світовідчутті 

він прагне заповітного й піднесеного. Буття постає перед творцем як надза- дача, а 

оскільки буття невичерпне, у творчості немає й не може бути останнього слова (в основі 

думки М. Бахтіна). 

  

     Росія знаменувала для Пушкіна нелегку, але плідну зустріч різних просторів, різних 

життєвих способів, народів, вірувань, мов, людських характерів. Пушкін був твердо 

переконаний у своєрідності російського світу, в суттєвій відмінності історії Росії та 

історії Західної Європи. Ніколи не переступивши західного кордону Росії, Пушкін 

сприйняв західну культуру, виховуючись спочатку на Вольтері й французькій 

літературі, потім на Байроні, Шекспірі, Гете...Але в його душі витонченість впливу 

європейської культури поєднувалася з «русским духом». Геніальна здатність Пушкіна 

до синтезу, що здатен примирити протилежності, що відкриває широкі духовні й 

історичні перспективи, робить його захисником цінностей російської національної 

культури, але й стверджує й необхідність західної культури для Росії, «...в худо- 

жественном творчестве он проявил зту всемирность стремления русского духа 

неоспоримо», - стверджував Ф. М. Достоевський. Говорячи про роман у віршах 

«Євгеній Онєгін», ми розуміємо, що це «твір не тільки про кохання, але й про долі 

Росії». Його сюжет, побудований на тяжінні-протистоянні «героя часу», скованого 

«європейським» вихованням, що сформувався на чужорідному світогляді, - і 

провінційної панночки, яка залишилася російською за своїми ідеалами, життєвими і 

релігійними уявленнями, незважаючи на французьку мову й англійські романи, - 

віддзеркалює тяжіння-протистояння Захід - Росія і містить у собі всеохоплюючий 

історичний сенс. Пушкін вирішує проблеми Росії та російської людини, проблеми 

всесвітньо-історичного масштабу, коли йдеться про долю й сенс життя особистості, 

нації, країни. Сьогодні це на часі й для України, яка має вберегти власну 

самоідентифікацію у процесі входження в європейську спільноту. 

 

II варіант. Стисла характеристика провінційного життя 

(Примітка. Значна частина думок, висловлених в попередній характеристиці, є 

чинними й для характеристики провінційного життя в Росії, відображеного в романі 

Пушкіна.) 

У «Євгенії Онєгіні» створений і образ російської тогочасної провінції. Головну увагу 

Пушкін приділяє зображенню провінційного дворянства. Обмеженість, примітивність 

інтересів, духовне зубожіння - ось головні риси «поместньїх владете- лей». їхні розмови 

не йдуть далі таких тем як вино, псарня, косовиця. Не випадково Пушкін зображує цих 

людей у вигляді чудовиськ у сні Тетяни. Вони так зубожіли й розумом, і душею, що 

майже не відрізняються від тварин. Гості на іменинах Тетяни - це яскраві взірці 

поміщицької породи. Вже в прізвищах автор розкриває їхню сутність: Буянов, Пустяков, 

Скотиніни. Адва-три слова харктеристики сільського пана здебільшого вбивчі, 

наприклад, Флянов - «владелец тощих мужиков». 

       Крім життя провінційних поміщиків, у романі правдиво зображене життя й побут 

селян. На прикладі няні Тетяни Ларіної Пушкін висвітлює гірку долю жінки-кріпачки, 



котру тринадцятирічною дівчинкою видали заміж проти її волі. Автор не розповідає про 

експлуатацію селян та гноблення кріпаків, але однією фразою, одним епізодом він 

абсолютно точно демонструє жорстокі порядки, що панували на селі. Мати Тетяни так 

само просто й природно, як солила гриби, ходила в баню по суботах, била служанок, 

віддавала селян в солдати, змушувала дівчат, які збирали ягоди, «чтоб барской ягодьі 

тайком уста лукавьіе не ели». 

      Сюжет «Євгенія Онєгіна» тільки на перший погляд видається обмеженим любовним 

конфліктом, але причини його соціального порядку - це конфлікт особистості й 

середовища, особистості й суспільства, - відчуваються в самій долі героїв. 

     Так, добираючи події для характеристики Тетяни, Пушкін був обмежений тією 

обставиною, що жінка в той час не мала ніяких можливостей для вияву своєї суспільної 

активності, й у цьому сенсі любовний конфлікт був вже формою виразу суспільного 

протесту. 

      Особливо це стосується листа Тетяни, який був порушенням звичних норм 

суспільної поведінки. Не випадково Пушкін в декількох строфах вмотивовує вчинок 

Тетяни й виправдовує його. Досить пригадати, що навіть у такий момент суспільного 

піднесення, яким було повстання декабристів, суспільна активність жінки могла 

виявитися лише в тому, що вона ділила долю чоловіка, при цьому сам цей факт (від’їзд 

Трубецької, Волконської, Муравйової та інших) мав величезний суспільний резонанс. 

Таким чином, в романі «Євгеній Онєгін» своє художнє втілення знайшли всі прошарки 

російського суспільства, всі сторони й проблеми російської дійсності. Й що 

найважливіше, Пушкін зумів їх поба- ити очима всієї нації, всього народу. 

 

V. Рефлексія 
- На думку літературознавців Є Каманіної та Ю. Лотмана, роман «Євгеній Онєгін» - це 

роман- діалог, це витвір творчої особистості, яка впізнає Себе тільки в Діалозі» тобто в 

суперечностях дійсності (Каманіна). Які суперечності (проблеми) сучасної Пушкіну 

російської дійсності зобразив у своєму романі Пушкін? Наскільки вони є актуальними 

для сучасного світу? 

- Чи можна Онєгіна вважати нещасною людиною? Що саме робить його життя 

позбавленим сенсу? Визначте, хто в цьому винний в більшій мірі - сам Онєгін чи 

суспільство, в якому він живе? Аргументуйте відповіді. 

- З тексту роману відомо, що Онєгін був атеїстом? Чи можна це вважати однією з причин 

його дисгармонії зі світом і собою? «Російська людина без Бога погань», - писав 

Достоєвський. Як це виявило себе в образі Онєгіна? 

- Чи можна картину, сучасного Пушкіну світу вважати стовідсотково об’єктивною, адже 

це роман у віршах? Яку роль відіграють ліричні відступи у створенні в романі 

художнього образу доби? (Роман Пушкіна поєднує в собі епічне й ліричне начало. 

Ліричні відступи представляють автора як героя роману й відтворюють його власну 

біографію (наприклад, перша глава - розповідь про молодість, натяки на південне 

заслання; шоста глава - прощання з юністю; восьма - згадки про роки навчання в Ліцеї). 

Разом з тим у ліричних відступах виявив себе суб’єктивний світ автора. Завдяки 

ліричним відступам, Пушкін створив органічну єдність епічної широти та ліричної 

суб’єктивності. «Євгеній Онєгін» - не просто «енциклопедія російського життя», а 

енциклопедія від першої особи. 

 

VI. Домашнє завдання: 

Опрацювати С. 117-122, підготувати презентації «Лермонтов-художник», за однією із 

поезій Лермонтова.* 



 

Тема. М. Ю. Лермонтов. Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На 

дорогу йду я в самотині…»). Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. 

Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського 

романтизму. 

Мета: поглибити знання учнів про життя та творчість М. Лермонтова; розкрити волелюбні прагнення  

поета, причини його самотності та безмежну відданість батьківщині; розвивати почуття відпові- 

дальності перед суспільством та бажання протистояти бездуховності, жорстокості, лицемірству; 

виховувати мовленнєву культуру та толерантне ставлення до оточуючих, почуття гуманізму. 

 

Обладнання: портрети М. Лермонтова та його близьких, ілюстрації малюнків поета, зображення  

місць, пов'язаних із життям Лермонтова. 

 

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь та навичок. 

 

Надішліть заради поезії святої 

Лєрмонтова хоч один том, велику- 

превелику радість пришліть... 

      Т. Шевченко (із листа до друзів) 

Перебіг уроку 

 

І. Мотивація навчальної діяльності 
Учитель. У хвилини, коли життя залишало О. Пушкіна, народжувався інший, не менш 

великий поет, який так відгукнувся на смерть свого кумира ( виразно читаться «Смерть 

поета» М. Лєрмонтова). За цей вірш, у якому автор таврував убивць Пушкіна, імператор 

заслав поета в діючу армію на Кавказ, де в той час тривала війна з горцями. На зміну 

одному великому талантові прийшов інший, не менший талант — Михайло Лєрмонтов. 

Він був одним із найулюбленіших поетів Т. Шевченка. Тарас Шевченко відчував свою 

духовну спорідненість із російським поетом. Він називав його «наш великий 

Лєрмонтов» і просив свого друга М. Лазаревського надіслати йому на заслання поезії 

Лєрмонтова. З таким самим проханням звертався він і до А. Лизогуба та Ф. 

Лазаревського. А коли одержав дорогоцінний томик віршів, то дуже зрадів: «Ти 

переслав мені в неволю Поета нашого,— на волю мені ти две¬рі одчинив!». 1850 року 

під час обшуку в Шевченка було відібрано дві книжки російського поета; Шевченко 

кілька разів згадував Лєрмонтова і цитував його твори в  «Щоденнику». У вірші  «Мені 

здається, я не знаю» великий Кобзар писав про безсмертя Лєрмонтова, про силу його 

мистецтва. Вірші російського поета викликали в Шевченка радість, підтримували його 

сподівання на волю. Вплив поезії Лєрмонтова позначився на творах Тараса  

Григоровича   «Слепая»,   «Тризна», «Пророк», «Чого мені тяжко, чого мені нудно» та 

ін. Мемуаристи писали, що в день смерті Шевченка збірка творів Лєрмонтова лежала на 

його столі.  

Саме про Лєрмонтова ми і розпочинаємо мову. 

 

II. Робота над темою уроку 
 

 



Учитель. Народився Михайло Юрійович Лєрмонтов 3 жовтня 1814 року в Москві в 

будинку поблизу Червоних воріт. Батько Юрій Петрович — відставний піхотний 

капітан із збіднілої дворянської сім'ї; мати — Марія Михайлівна, уроджена Арсеньєва 

(з роду Столипіних). 

1815 року молода сім'я живе в селі Тархани Пензенської губернії, у маєтку бабусі 

майбутнього поета О. Арсеньєвої. Там пройшли дитячі роки поета. Він рано втратив 

матір (померла 1817 року, у 21 рік) і виріс у розлуці з батьком. Бабуся робила все для 

єдиного, обожнюваного внука, не шкодуючи грошей на вчителів і гувернерів. Він 

отримав прекрасну домашню освіту: з дитинства вільно володів французькою і 

німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музики (грав на флейті, фортепіано 

і скрипці). 

Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся возила його на Кавказ (1818, 1820, 

1825) для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилися в 

пам'яті поета на все життя (згодом вони виллються в ранній творчості — «Кавказ», 1830; 

«Сині гори Кавказу, вітаю вас!», 1832). 

1827 року бабуся привезла онука в Москву, щоб він продовжив освіту. 1 вересня 1828 

року Лєрмонтова зарахували півпансіонером до Московського університетського 

благородного пансіону, одного з кращих навчальних закладів Росії. Він отримує 

гуманітарну освіту та займається самоосвітою. 1828 року Михайло Лєрмонтов пише 

вірші, й цей рік прийнято вважати початком його літературної діяльності. 

    Восени 1830 року Лєрмонтов вступає до Московського університету на етично-

політичне відділення. Незадоволення Лєрмонтова лекціями професорів і невдоволення 

професорів через нечемні відповіді й суперечки студента, що вважалося надзвичайною 

зухвалістю, призвели до того, що Лєрмонтов залишив університет 1832 року. 

     Однак необхідно було продовжувати освіту, і Лєрмонтов розраховував зробити це в  

Петербурзькому університеті, але йому довелося б розпочати з першого курсу, оскільки 

час навчання в Московському університеті йому не зараховувався. Він не захотів 

втрачати два роки і змінив плани. 

4 листопада 1832 року Михайло вступив до Школи гвардійських підпрапорщиків і 

кавалерійських юнкерів. Два роки, проведені в обстановці казармової муштри, були, з 

його слів, «страшними». Але навіть у цих умовах Лєрмонтов потай пише, хоч його 

творчість переживає період спаду. 

Після закінчення Школи 1834 року Лєрмонтов отримує підвищення з юнкерів у корнети 

лейб-гвардії Гусарського полку, що стояв у Царському Селі. Більшу частину часу 

Лєрмонтов проводить у Петербурзі, уперше відчувши себе вільним. Його 

спостереження за життям світського товариства лягли в основу драми «Маскарад» 

(1835), яку він задумував так: «Комедія, на зразок «Горя від розуму», різка критика на 

сучасні норови». Пересвідчившись, що «Маскарад» не протягти крізь театральну 

цензуру, повертається до прози: починає писати роман — «Княгиня Ліговська», у якому 

вперше з'являється ім'я Печоріна. Автобіографічні моменти роману пов'язані з 

Варварою Лопухіною, глибоке почуття до якої поет зберігав усе життя. Звістка про 

смерть О. Пушкіна приголомшила Лєрмонтова і наступного дня після його загибелі 

Лєрмонтов пише вірш «На смерть поета», а за тиждень — заключні 16 рядків цього 

вірша, який відразу зробив його відомим, переписувався і завчався напам'ять. Третього 

березня 1837 поет був арештований у справі «про недозволен! вірші». Лєрмонтов був 

переведений з гвардії до Нижегородського драгунського полку і 1 квітня вирушив з 

Петербурга на Кавказ. Прямуючи у своє перше заслання, він на місяць затримався в 

Москві, яка готувалася до великого торжества — 25-річниці Бородінської битви. Поет 



переробляє свій юнацький вірш «Поле Бородіно» у поему «Бородіно», яка була 

опублікована в журналі «Сучасник» 1837 року. 

Під час кавказького заслання Лєрмонтов познайомився з декабристами, які також 

відбували там покарання, а з поетом А. Одоєвським навіть подружився. Майже все, що 

створив Лєрмонтов у період між двома засланнями, пов'язано з Кавказом. Кавказькі 

теми й образи відбилися в усій його творчості: у ліриці й поемах, романі «Герой нашого 

часу» (1838). Вони також і в численних замальовках та картинах Лєрмонтова, 

обдарованого живописця. 

У січні 1838 року Михайло Лєрмонтов приїжджає до Петербурга, оскільки турботи 

бабусі і клопотання В. Жуковського увінчалися успіхом і поет був переведений до 

Гродненського полку, розташованого неподалік Новгорода. Близько місяця прожив 

поет у Петербурзі, щодня бував у театрі, у Жуковського, якому віддав поему 

«Тамбовська казначейша», незабаром опубліковану в журналі «Современник». 

Унаслідок подальшого клопотання Лєрмонтов був переведений до його колишнього 

гусарського полку, що стояв у Царському Селі. Тоді ж вийшла не підписана автором 

«Пісня про царя Івана Васильовича...» 

До початку 1839 року Лєрмонтов зближується з редакцією журналу «Отечественные 

записки», що видавалися А. Краєвським, і поступово входить у середовище 

петербурзьких літераторів. Відвідує поетичні вечори, зустрічається з Тургенєвим, 

Бєлінським. У прогресивних колах його вважають надією російської літератури. «На 

Русі з'явилося нове могутнє обдаровання — Лєрмонтов»,— оголошує Бєлінський. 

У березні 1840 року Лєрмонтова за дуель із сином французького посла Е. де Варантом 

було переведено до піхотного полку і відправлено в діючу армію на Кавказ. Він бере 

участь у військових діях, «виконуючи покладене на'нього доручення з відмінною 

мужністю і холоднокровністю ». 

На початку лютого 1841 року, отримавши двомісячну відпустку, Лєрмонтов приїжджає 

в Петербург, сподіваючись отримати відставку і залишитися в столиці. Але і в цьому 

йому відмовлено, як і в нагороді за сміливі дії в боях на Кавказі. Більше того, йому 

наказано протягом 48 годин покинути столицю і слідувати у свій полк на Кавказ. Він 

прибуває в П'ятигорськ і отримує дозвіл затриматися там для лікування мінеральними 

водами. У записнику Лєрмонтов запише свої останні вірші «Суперечка», «Сон», 

«Круча», «Тамара», «Листок», «Побачення», «Пророк», «Вийду один я на дорогу» та 

інші. 

        У П'ятигорську він зустрічає своїх старих приятелів, серед яких і його товариш зі 

школи юнкерів, М. Мартинов. На одному з вечорів у будинку Верзіліних, де збиралася 

молодь, ображений черговим ущипливим жартом Лєрмонтова, Мартинов викликає його 

на дуель. Дуель відбулася 15 липня 1841 року. Поета убили. Тіло Лєрмонтова поховали 

17 липня на П'ятигорському кладовищі. Пізніше, у квітні 1842 року, на прохання бабусі 

труну з прахом поета перевезли в Тархани і похоронили у фамільному склепі. 

 

Запитання до учнів 

 •  Що вас найбільше вразило в почутому, що запам'яталось? 

 

Колективне складання опорного конспекту «Життєвий шлях М. Лєрмонтова» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. Це був час, коли «за одне сміливе слово – роки заслання, білого ременя, а 

іноді і каземат», - писав О.Герцен. Багато віршів Лермонтова присвячено Росії, долі його 

покоління. Поезія Лермонтова – своєрідна сповідь, історія душі поета і людини. 

Сторінки його поетичних збірок нагадують щоденник у віршах, наповнений роздумами 

про життя і смерть, вічність, добро і зло, сенс буття, любов, минуле і майбутнє. 

 Писати вірші Лермонтов почав  ще у 1828р., але не друкував їх. Він мріяв, щоб 

першим поціновувачем його творів став О.С.Пушкін, готувався показати йому свої 

вірші. 13 років творчості поета – це подвиг в ім’я свободи і вітчизни. Його лірику 

поділяють на ранню (1828 – 1832) і зрілу (1833 – 1837).  У ранній ліриці романтична 

особистість протиставляється цілому світу, герой – самотній вигнанець, мандрівник, 

обранець, що усвідомлює  фатальну приреченість своєї долі. Поет використовує жанри 

медитації, елегії, послання, романсу. 

 

Виразне читання і аналіз вірша «І нудно, і сумно…» - С. 121 

Прослуховування романсу. 

 

Бесіда. 
- Визначте тему вірша. 

- Яким ви побачили ліричного героя цього твору? Чого він прагне? Що цінує? Від чого 

страждає? 

Яким настроєм сповнена ця поезія? Яке почуття викликає у читача? 

- Що стверджує автор? До якого висновку приходить у своїх роздумах? 

- Визначте особливості композиції твору.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразне читання і аналіз вірша «На дорогу йду я в самотині» (1841) – С. 121 

Перегляд слайд-презентації за поезією 

Один з останніх віршів М.Лермонтова, ліричний підсумок багатьох роздумів, пошуків.  

- Про що цей вірш? 

- Які художні образи створює у ньому поет? 

- Яким постає у творі ліричний герой? Підберіть ключові слова для його 

характеристики. 

- Який ідеальний, вигаданий світ створює автор у вірші? Що він цінує понад усе? 

- Чи символічний на вашу думку образ дуба, омріяний автором? 

- Яка основна ідея цього твору? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виразне читання і аналіз вірша «Сосна» (1841) – С. 122 
Перегляд слайд-презентації за поезією. 

 

ІІІ. Рефлексія. 

 

«Кроссенс». Розглянувши кроссенс, розповісти про М. Лермонтова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Народився М. Ю. Лермонтов 3 жовтня 1814 року в Москві  в будинку поблизу Червоних воріт. 

Батько, Юрій Петрович, відставний піхотний капітан з дворянської сім'ї, що збідніла; мати, Марія 

Михайлівна, уроджена Арсеньєва (з роду Столипіних). 

2 – Дитинство Михайла пройшло в селі Тархани Пензенської губернії, в маєтку бабусі Є. Арсеньєвої, 

де він здобув столичну домашню освіту: крім звичного гувернера-француза, у нього була бонна-німка 

і пізніше — вчитель-англієць. Із дитинства Лермонтов добре знав французьку та німецьку мови, 

малював та грав на музичних інструментах. 

3 – 4 листопада 1832 року він вступив до Школи гвардійських підпрапорщиків і кавалерійських 

юнкерів. Це рішення було спонтанним та здійснене під впливом двоюрідного брата, який теж туди 

вступав. Два роки, проведені в обстановці казармової муштри, були, з його слів, «страшними». 

4 - Творчість Лермонтова розвивалася в тяжких умовах, що виникли в Росії після поразки декабристів 

в 1825 р. Продовжуючи традиції Пушкіна, Лермонтов разом з тим відкривав нову сторінку в історії 

російської літератури. 

5 - У березні 1840 р. за дуель з сином французького посла  де Барантом Лермонтова було переведено 

в піхотний полк і відправлено в діючу армію на Кавказ, де, за сподіваннями влади, його мали б убити. 

Михайло Юрійович  бере участь у військових діях, «виконуючи покладене на нього доручення з 

відмінною мужністю і холоднокровністю», дивуючи цим владу. 

6 – Крім того, що Михайло Юрійович займався літературною діяльністю, він був і талановитим 

художником. На його полотнах зображена мальовнича природа Кавказу. 

7 – 15 липня 1841 року під час дуелі з Мартиновим Лермонтов був убитий. Його тіло було поховано 

на П’ятигорському кладовищі. 

8 – Лермонтовим було написано декілька томів віршів, поеми, драми, роман «Герой нашого часу». 

9 – Усе своє життя Михайло Юрійович Лермонтов почував себе самотнім, хоча і був серед людей: ні 

справжніх друзів, ні справжнього кохання. «Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг – жизнь 

пустая и глупая шутка…». 

 

IV. Домашнє завдання. 

Прочитати С. 123-127, повість «Максим Максимович», вірш «На дорогу йду я в 

самотині» вивчити напам’ять. 

 

 

 



 

Тема. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашого часу». Особливості розвитку 

сюжету й композиції в романі. Зв’язок твору з історичною та духовною 

атмосферою доби. 

Мета: продовжити знайомство учнів із творчістю Лєрмонтова; розкрити головну тему роману —  

взаємини людини і суспільства; виявити вплив середовища на формування людини; показати духовні 

цінності роману; розкрити майстерність Лєрмонтова як письменника, розвивати зв’язне мовлення, 

виховувати мовленнєву культуру та толерантне ставлення до оточуючих, почуття гуманізму. 

 

Обладнання: портрет М. Лєрмонтова, ілюстрації до роману «Герой нашого часу», схема. 

 

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь та навичок. 

 

 

...блукаючи по землі без переконань 

і гордості, без насолоди і страху.,. 

         ми нездатні більш до великих жертв 

                                                                                                                   ні для блага людства, ні навіть 

                                                                                                                  для власного нашого щастя. 

Печорін (М. Лєрмонтов «Герой нашого часу») 

 

Перебіг  уроку 

І. Актуалізація опорних знань 

I. Перевірка домашнього завдання.  

Виразне читання напам'ять поезій Лєрмонтова 

 

2. Запитання до класу 

•   Чому Лєрмонтова називають гідним наслідувачем Пушкіна? 

•   Як вплинув вірш Лєрмонтова «Смерть поета» на подальшу долю Лєрмонтова? 

•   У чому Лєрмонтов бачив призначення поета? 

•   Якими є провідні мотиви лірики Лєрмонтова? 

 

II. Мотивація навчальної діяльності 

Учитель. Дві проблеми — призначення людини на землі й розуміння цього 

призначення — є центральними для Лєрмонтова та для покоління останніх романтиків. 

Герой нашого часу» — так назвав Лєрмонтов свій прозовий твір. Ця назва і прізвище 

головного героя прозоро натякають на те, що поет нового (порівняно з пушкінським) 

покоління претендував створити образ нового героя (Печора — річка на півночі Росії, 

так само, як і Онега). Історію розчарованої печорінської душі викладено у сповідальних 

записках героя з усією безпощадністю самоаналізу; Печорін безстрашно говорить і про 

свої ідеалістичні поривання, і про темні сторони своєї душі, і про суперечності. Як ми 

дивилися на події роману «Євгеній Онєгін» очима Пушкіна, так ми дивитимемось на 

все, що відбувалось на Кавказі навколо Печоріна, очима Лєрмонтова. 

 

ІІІ. Робота над темою уроку 

1. Повідомлення учня-«історика» про ситуацію в Росії 30-х—40-х років XIX ст. 
Повстання декабристів мало відбутися влітку 1826 року, однак у зв'язку з раптовою 

смертю імператора Олександра І офіцери вирішили скористатися періодом 



«міжцарства». Виступ, організований членами «Північного товариства», відбувся в 

Петербурзі 14 грудня 1825 року. Офіцери вивели на Сенатську площу 3 тисячі солдатів. 

Однак керівник повстання князь Трубецькой не з'явився у зазначе-ний час; поки 

обирали нового керівника, час було згаяно. Цим скористався новий цар Микола І, який 

вивів на площу вірні йому війська, які розстріляли повсталих з гармат. 29 грудня 1825 

— 2 січня 

1826 року офіцери «Південного товариства» підняли на повстання Чернігівський полк, 

що був розташований у Василькові (ЗО км від Києва). Це повстання також зазнало 

поразки. П'ятеро організаторів повстання — П. Пестель, С. Муравйов-Апостол, М. 

Бестужев-Рю-мін, П. Каховський, К. Рилєєв були повішені, засуджено 579 осіб, з них 

100 — до каторги і поселення в Сибіру. Весь Чернігівський полк передислокували на 

Кавказ, де Росія вела війну. За Миколи І (1825—1855), який отримав прізвисько 

«Палкін» через любов до армійських методів правління, усе більше процвітала 

бюрократія. Період реакції, що настав після придушен¬ня повстання декабристів, не 

зупинив розвитку суспільної думки. Виникають різні течії реформування російської 

дійсності: слов'янофіли, західники, прихильники революційної перебудови суспільства. 

Діяльність гуртків свідчила про необхідність змін у російському суспільстві. 

 

2. Розповідь учителя про композицію та сюжетні лінії роману «Герой нашого часу» 

       Роман складається з п'яти частин-повістей, кожна з яких має свою назву, свій сюжет 

і жанр. Головний герой об'єднує всі ці повісті в одне ціле, у єдиний роман. 

Гвардійський офіцер Печорін прибуває до місця свого призначення. По дорозі він 

заїжджає в Тамань, звідти — у П'ятигорськ. За дуель із Грушницьким Печоріна 

висилають на службу в далеку фортецю, де відбуваються події, про які в повісті «Бела» 

розповідає добре знайомий з Печоріним штабс-капітан Максим Максимович. Епізодом 

з цього періоду життя Печоріна є повість «Фаталіст» — частина щоденника 

(«Журналу») головного героя твору. Проходить декілька років. Печорін виходить у 

відставку та їде до Персії. По дорозі туди він востаннє зустрічається з Максимом 

Максимовичем («Максим Максимович»). 

У романі Лєрмонтова ці повісті розташовані в іншому порядку. Розпочинає роман 

повість «Бела», потім— «Максим Максимович», далі — «Тамань» і «Княжна Мері», 

закінчується роман повістю «Фаталіст». Така послідовність переслідує мету, яка 

випливала з ідейного задуму,— ширше та глибше розкрити складну особистість 

Печоріна. Автор писав: «Історія душі людської, хоча б найдрібнішої душі, є чи не 

найцікавіше і найкорисніше, ніж історія цілого народу...» У трьох перших частинах 

оповідь йде від імені Максима Максимовича й автора, у трьох останніх — від імені 

самого Печоріна. Звістка про смерть героя припадає на середину роману. Вона 

забарвлює наше сприйняття того, що відбувається, в інші, трагічні тони. 

Сторінка за сторінкою поступово розкривають сутність характеру головного героя. 

Спочатку Максим Максимович не може остаточно зрозуміти мотиви поведінки 

молодого офіцера, але відчуває надлом у його світобаченні. Читач також не завжди 

може схвалювати поведінку Печоріна, допоки не отримає пояснення від самого 

Печоріна. Роздратований Максим Максимович передає автору папери Печоріна. У 

«Передмові» Лєрмонтов висловлює своє особливе ставлення до щоденника, називаючи 

його автора «героєм нашого часу». Він хоче показати, що люди, подібні Печоріну, 

дедалі частіше зустрічаються в суспільстві і що вони — зовсім не гірша його частина, а 

чуйний натягнутий нерв. Поява таких людей свідчить про хворобу суспільства. 

Печорін шукає засіб від нудьги, намагається ввійти, проникнути в чуже життя. Але 

скрізь він зайвий, усім завдає горя: руйнує побут дрібних контрабандистів, змушуючи 



їх виїхати і кинути сліпого хлопчика Янку напризволяще. Він холоднокровно убиває 

Грушницького на дуелі — не лише тому, що є людиною честі, але й тому, що в пошуках 

розмаїтості життя готовий ходити по вістрю леза. 

Роман має кільцеву композицію — дія розпочинається і закінчується у фортеці. Це — 

замкнуте коло, з якого герою не вибратися. Пошук слави, пошук ризику, пошук любові, 

спроба творчості — усі спроби Печоріна влитися в суспільство зазнають краху. 

Лєрмонтов послідовно показує нам зовнішнє і внутрішнє, справжнє і наносне в «герої 

нашого часу». Композиція роману не лише розвінчує його, але й допомагає нам 

зрозуміти його суть, його долю, його трагедію. 

 
У Лермонтова Хронологічна послідовність 

 

частина І 
1 «Бела»  
 

1. На шляху з Петербурга на Кавказ Печорін зупиняється в Тамані 
– «Тамань». 

2. «Максим Максимович»  
 

2. Після військової експедиції їде на води, зупиняється у 
Пятигорську, Кисловодську, дуель з Грушницьким - «Княжна 
Мері». 

3.Журнал Печоріна. Передмова 
 
 

3. За дуель Печоріна висилають у фортецю - «Бела». 

4.Тамань» 4. Печорін на два тижні іде до станиці, де зустрічає Вулича – 
«Фаталіст». 

Частина ІІ  
5.Княжна Мері»  

5. Через п’ять років Печорін, що залишив військову службу їде до 
Персії, у Владикавказі зустрічає Максима Максимовича і автора – 
«Максим Максимович». 

6.Фаталіст» 6. На шляху з Персії Печорін помирає - передмова до журналу. 

 

Словникова робота. 

Фабула — основні події міфу, легенди, художнього твору тощо, викладені без 
додаткових деталей. Деякі літературознавці хронологічну послідовність подій 

називають фабулою, а їх художнє розташування — сюжетом. Неодноразово 

висловлювалась думка, що сюжет — схема подій, а фабула — їх конкретне і 

багатостороннє зображення. 

Реалізм — художній метод у мистецтві та літературі — намагання митців 
правдиво зображувати дійсність. Відбір явищ життя, їх оцінювання, уміння 

представити їх як важливі, характерні, типові — усе це залежить від поглядів художника 

на життя, від його світогляду, від уміння відчути рух епохи. 

    Потяг до об'єктивного зображення дійсності часто примушує художника зображувати 

нереальне розміщення сил у суспільстві, навіть усупереч власним політичним поглядам. 

 

Робота з текстом. «Бела» 

Перегляд відео (епізоди фільму) 

 

Запитання для учнів. 
- Хто є оповідачем повісті «Бела»? Що це за людина? 

- Як він представляє Григорія Олександровича Печоріна? Зачитайте 

характеристику, яку він дає герою. На якому художньому прийомі вона побудована? 

Яке слово, на вашу думку, можна вважати ключовим у цій характеристиці? 

- Де і як познайомилися Печорін і Бела? 



- Чим приваблювали Григорія Олександровича горці, що привертало його увагу? 

- Чому Печорін викрадає Белу і добивається її кохання? 

- На що він йде заради примхи? Як характеризує його угода з Азаматом, парі з 

Максимом Максимовичем? 

- Яку роль у цій історії відіграв штабс-капітан? 

- Чи довго тривало щастя Печоріна і Бели? Чи можна було це передбачити? 

- Зачитайте слова Печоріна про свій характер. У чому він вбачає свою 

винятковість? 

- Чим закінчилася історія Печоріна і Бели? 

-  Чи вірите ви словам Печоріна: «Если вы хотите, я ее еще люблю, .. я за нее отдам 

жизнь…»? Чи підтверджуються ці слова поведінкою Печоріна у сцені викрадення 

Казбичем Бели? 

- Як поводить себе Печорін біля помираючої Бели? Чи страждає він? Чи вірите ви 

у щирість його почуттів? 

- Скільки людських життів зруйнував Печорін заради своєї примхи? 

 

Висновок. Кохання до Бели для Печоріна не забаганка розбещеного серця, а спроба 

повернутись до світу щирих почуттів «дітей природи». Думка познайомити Печоріна з 

Белою належить Максиму Максимовичу. Щиро співчуваючи «тоненькому, біленькому» 

офіцерові «з великими дивацтвами», Максим Максимович хоче його розважити і веде 

на весілля до князя. При цьому в нього було «своє на умі»: він прагнув зустріччю з 

Белою змінити переконання Печоріна про черкешенок. Сам того не усвідомлюючи, він 

підказує Печоріну спосіб викрадення Бели. Доброта та безпосередність Максима 

Максимовича обертається бідою. Домінуючими рисами характеру Печоріна є 

«глибокий, постійний сум», постійна втома та холодність. Ми бачимо, що він довіряє 

Максиму Максимовичу, але мимоволі спричиняє смерть Бели. Герой дуже болісно 

переживає загибель черкешенки, хоча й не хоче цього показати. Жвава душа Печоріна 

прагне діяльності, вимагає безпосереднього, живого руху, волі, енергійного 

життєвиявлен-ня — він наражається на чеченські кулі, шукає забуття в коханні, 

ризикованих пригодах, зміні місць. Але все це лише пошуки виходу, спроби розвіятись, 

забути про гнітючу «велику порожнечу». 

 

Робота з текстом. «Максим Максимович» 

Перегляд відео (епізоди фільму) 
 

- Як ставився Максим Максимович до Печоріна, котрий прибув на місце служби у 

фортецю? Аргументуйте свою думку. 

- Які риси характеру персонажа підкреслює автор, розповідаючи про першу та 

другу зустрічі з ним? 

- Випишіть з тексту ключові слова для характеристики Максима Максимовича. 

- Як зреагував штабс-капітан, дізнавшись про приїзд до постоялого двору коляски 

Печоріна? 

- Як ви думаєте, чому він сказав «мы с твоим барином были друзья закадычные»? 

- Чому Максим Максимович вважав, що Печорін відразу прибіжить, дізнавшись 

про його присутність? 

- Як він чекав свого приятеля? Що здивувало Максима Максимовича у поведінці 

Печоріна? 

- Як ви думаєте, чому Печорін не захотів спілкуватися з Максимом Максимовичем? 

Чи хотів він його образити? Аргументуйте свою думку. 



- Яким змальовує Григорія Олександровича автор?  Що у зовнішності героя 

здавалося дивним?  

- Чому Печорін не захотів забрати свої нотатки? Чому йому байдужа їх доля? Які 

плани у нього на майбутнє? 

- Чи змінився Печорін з того часу, як служив у фортеці? 

 

Висновок. Зовні Печорін здається збайдужілим до всього на світі, та в душі не може 

простити собі, не може спокійно згадувати історію з Белою. Не сподіваючись на 

розуміння Максима Максимовича, утікаючи від душевного болю, Печорін припиняє 

стосунки з ним, і намагається якомога делікатніше пом'якшити свою відмову. Печорін 

не засуджує штабс-капітана за те, що той не в змозі зрозуміти його, нікого не звинувачує 

у своїй самотності, але гірко визнає, що в них «різні дороги». Печорін знає, що зустріч 

з Максимом Максимовичем його самотності не розвіє, а лише посилить відчуття болю, 

тому не хоче будь-яких зайвих пояснень. Печоріна переслідує порожнеча та 

усвідомлення того, що жити так навряд чи потрібно, примирення він отримує хіба що в 

гіркій іронії над самим собою: «...а все живеш — із цікавості: чекаєш чогось нового... 

Смішно і прикро!» 

 

Творча робота: сенкан на задане слово “Максим Максимович” 

 

Попрацюйте в групах 

Завдання: Яку роль, на вашу думку, відіграє образ Максима Максимовича для 

розуміння образу Печоріна? 

Чому автор спочатку показує Печоріна очима штабс-капітана, а потім своїми власними? 

 

 

IV. Рефлексія1. 

 

V. Домашнє завдання. 

Прочитати повість «Княжна Мері», дати характеристику жіночим образам роману (за 

варіантами)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашого часу». Складність образу 

Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство  Лермонтова в жанрі 

роману. 

Мета:  схарактеризувати образ Печоріна в системі образів роману Лєрмонтова; розкрити 

складність і суперечливість його характеру та причини духовної трагедії; вдосконалювати в учнів 

навички пообразного аналізу; з’ясувати особливості художнього створення образу головного героя в 

романі Лєрмонтова; сприяти формуванню критичного мислення учнів. 

Обладнання: фрагмент з серіалу «Герой нашого часу». Монолог Печоріна (частина «Княжна 

Мері») 

 
...Герой Нашего Времени, милостивьіе 

 государи мои, точно портрет, но не одного 

 человека: ато портрет, составленньїй  

из пороков всего нашего поколения,  

в полном ихразвитии... 

Михайло Лєрмонтов.  

 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань 

Бесіда 

- Розкажіть про свої враження від прочитання роману «Герой нашого часу». Які 

фрагменти вас найбільше привабили? Чим? 

- Яким ви побачили головного героя роману Григорія Печоріна? 

- Чи можна його назвати харизматичною особистістю? Як ви думаєте, чим він 

приваблює до себе інших людей? 

- Схарактеризуйте систему образів роману та визначте в ній місце образу Печоріна. У 

чому полягає її специфіка? Спробуйте узагальнити свої висновки у вигляді схеми. 

(Специфіка створення системи образів роману полягає в тому, що кожна повість, що 

входить до його складу, має власну систему персонажів, проте вони об’єднані в єдину 

образну структуру образом центрального персонажа - Григорія Олександровича 

Печоріна, молодого офіцера, засланого на Кавказ, де він має відбувати військову 

службу. 

 

 
Система образів роману М. Лєрмонтова «Герой нашого часу» 

«Бела» «Максим 
Максимович» 

«Тамань» «Княжна Мері» «Фаталіст» 



Автор-оповідач, 

Максим 

Максимович, 

Печорін, Казбич, 

черкеський князьок, 

його син Азамат та 

донька Бела 

Автор-оповідач, 

Максим 

Максимович, 

Печорін 

Печорін, 

гарна дівчина 

(«Ундіна»), 

сліпий хлопець, 

контрабандисти 

Печорін, Грушницький, 

лікар Вернер, княгиня 

Ліговська та її дочка 

княжна Мері, Віра, 

«водяне товариство», 

драгунський капітан 

(секундант Грушницького) 

Офіцери, 

Печорін, майорГ 

С***, поручик 

Вулич, п’яний 

козак, осавул, 

Максим 

Максимович 

 

III. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 

IV. Аналітичне дослідження в просторі означеної теми 

 

Перегляд фрагменту з серіалу «Герой нашого часу» (частина «Княжна Мері»). 

Монолог Печоріна 

Самостійна робота 
За переглянутим монологом Печоріна та відповідним фрагментом з тексту роману 

визначте риси характеру головного героя та головну проблему його життя. 

 

Герменевтична бесіда в просторі образу Григорія Печоріна 
 

- Як ви думаєте, чому Михайло Юрійович Лєрмонтов дав саме таке ім’я своєму 

головному героєві? (Григорій Печорін. Давши своєму головному героєві таке ім’я, 

Лєрмонтов відразу ж заявив про його спорідненість з образом Євгенія Онєгіна з 

однойменного роману Пушкіна. Звучні прізвища, утворені від географічних назв, були 

характерні для дворянського середовища. Дві великі північні ріки - Онега й Печора - 

символічно втілилися у прізвищах головних героїв реалістичних творів Пушкіна й 

Лєрмонтова, уособивши в собі могутню стихію російського характеру, який виявився 

«зайвим» в історико-політичному контексті Росії 20-40 років XIX століття.) 

- Визначте чинники, що спонукали Лєрмонтова до створення персонажу такого плану, 

як Григорій Печорін. Де в тексті роману автор визначив і обгрунтував своє творче 

завдання? (В образі центрального персонажа Лєрмонтов, як він зазначив у передмові 

до роману, створив портрет Героя Нашого (свого) Часу, тобто Людини, яка 

замислилася над проблемою, чого не вистачає розуму, щоб зробити життя людини 

духовно повноцінним? Така позиція стала результатом розчарування у кращих ідеалах 

доби Просвітництва, що, поставивши в голову кута культ розуму, обернулася для 

людства революціями та наполеонівськими війнами, залила кров’ю всю Європу. Розум 

перетворився на знаряддя егоїзму та маніпулювання людським життям. Світ не став 

кращим завдяки розуму, і це призвело до розчарування в ідеалах доби Просвітництва в 

усій Європі, і в Росії зокрема.) 

- Схарактеризуйте Печоріна. Порівняйте вашу характеристику з власною оцінкою 

героєм самого себе (монолог Печоріна з частини «Княжна Мері»). (Печорін здобув 

блискучу освіту, він розумний, начитаний, здібний, сміливий, спостережливий, 

вишуканій, дотепний, вольовий і діяльний, але разом з тим аристократично зверхній, 

егоїстичний, цинічний, страждає від нездатності знайти гідне застосування своєму 

розуму. Адже всіх, з ким він спілкується в житті, він робить нещасними.) 

- Визначте головну рису характеру Печоріна, пов’язану з головною проблемою його 

життя. (Його головна риса - інтелектуальний скептицизм. Печорін не сприймає у 

готовому вигляді ніяких моральних істин, духовних цінностей, усе піддає сумніву. Разом 



із тим і самого себе Печорін не вважає мірилом усіх цінностей. Він не має готових 

рецептів «єдино правильної» поведінки, тому й сумнівається у власних вчинках і думках. 

Саме тому він постійно їх аналізує (тому він і веде свій щоденник), і в цьому самоаналізі 

виявляється його прагнення до самопізнання, намагання зрозуміти людей та соціальні 

й етичні норми, що нав’язує людині суспільство. Більш того, цей персонаж підноситься 

до усвідомлення філософського сенсу життя, суті призначення людини, дивовижного 

поєднання в ній добра і зла, свободи і необхідності.) 

- До якого висновку стосовно образу Печоріна, на вашу думку, підводить читача 

Михайло Юрійович Лєрмонтов? (Лєрмонтов постійно підводить читача до думки: 

Печорін не навчився визначати для себе високу, шляхетну мету. А це робить його в 

житті «зайвою» людиною.) 

 

Перегляд фрагмент з фільму «Герой нашого часу (1966). Монолог Печоріна. 

(«Зачем я жил?» Частина «Максим Максимович») 
- Спираючись на текст роману та відповідний епізод із серіалу «Герой нашого часу» 

(частина «Максим Максимович»), зробіть висновок, що саме робить Печоріна 

трагічною особистістю? Через які два головних випробування проводить автор свого 

героя, перевіряючи цінність його людських якостей? (З волі автора Печорін проходить 

випробування дружбою і коханням й жодного з них не витримує. Його душевна глухота 

робить героя цинічним і аморальним. Влада над почуттями жінок дає йому більше 

задоволення, ніж щире кохання. Зверхній і цинічний він і в стосунках з Максимом 

Максимовичем та лікарем Вернером. Він вважає, що плебеї не можуть зрозуміти його 

«високої» аристократичної душі. Душевна глухота робить Печоріна причиною 

страждань і катастроф багатьох людей і його самого. Трагедія Печоріна в тому, що 

як мисляча людина він прагне зрозуміти себе й від того страждає. Така життєва 

позиція Печоріна призводить до того, що внутрішньо благородна і моральна людина 

сприймається оточенням негативно. Трагічна доля людини, позбавленої можливості 

застосувати свою кипучу енергію в сучасному йому суспільстві й тому змушеної 

витрачати її на дрібниці, відтворена Лєрмонтовим у всій складності й суперечливості, 

з великою реалістичною переконливістю. Трагічна приреченість героя бути заручником 

історичних обставин, у яких їй доводиться існувати, споріднює образ Печоріна з 

пушкінським Онєгіним. Печорін - це тип «зайвої людини», яка не може змиритися з 

аморальними законами сучасного їй суспільства і, можливо, саме через це гине 

передчасно.) 

 

V. З’ясування ролі другорядних персонажів для розкриття характеру Печоріна та 

втілення авторського задуму 

- За яким принципом Лєрмонтов встановлює зв’язки другорядних персонажів з образом 

головного героя? Як система образів твору допомагає у втіленні авторського задуму 

створити портрет «Героя нашого часу»? (Важливу роль у розкритті образу Печоріна 

відіграють інші персонажі роману, які певним чином або доповнюють «печорінський 

тип», або протиставляються йому як тип альтернативної поведінки зі своїм колом 

життєвих правил і моральних цінностей. Всі персонажі роману умовно можна 

поділити на дві групи : 

1) це герої, які є уособленням простих, природних норм поведінки та людських 

стосунків(Бела, Азамат, Казбич, контрабандисти, Максим Максимович); 

2) це персонажі, які належать до світського середовища і тією чи іншою мірою 

сповідують ті ж життєві цінності, що й Печорін. Але цей світ неоднорідній. В ньому є 

персонажі, які духовно близькі Печоріну (лікар Вернер, Віра, поручик Вулич) та 



персонажі, духовний світ яких Печорін сприймає вороже (Грушницький, княжна Мері). 

Грушницький є пародійним двійником Печоріна, що вдає з себе розчарованого 

песиміста, а насправді, як і княжна Мері, є бранцем світських правил і цінностей). 

 

- Яку роль в романі відіграє образ Максима Максимовича? (Цей персонаж роману є 

художнім антиподом печорінського цинізму, егоїзму та душевної закритості. Як 

представник народу (тип «маленької людини»), Максим Максимович є носієм 

справжньої людяності, доброти та щиросердності. Він сміливий офіцер, досвідчений 

командир і разом з тим проста людина, життєва філософія якої спирається на природні 

моральні засади людського взаєморозуміння, дружби, взаємоповаги, почуття людської 

гідності. Цей образ стоїть в ряду образів простої людини з народу, що був 

започаткований Пушкіним у повісті «Станційний доглядач» (Самсон Вирін, тип 

«маленької людини»), дещо наївний і простодушний, але в цілому високоморальний, 

генетично пов’язаний з менталітетом нації. 

 

- Що вам відомо про роль роману Михайла Юрійовича Лєрмонтова «Герой нашого 

часу» в зображенні образу героя, який шукає сенс свого життя? (Роман Михайла 

Юрійовича Лєрмонтова «Герой нашого часу» дав потужний поштовх російській 

літературі XIX і наступних часів у зображенні такого типу героя, що знаходиться в 

пошуках сенсу життя, прагнуть підкорити його високій і шляхетній меті. Згідно 

ідеалістичною традицією (ідеї Канта), притаманної російській літературі, ця мета 

полягає у любові до всього живого, до краси, до людини. Її геніально втілили у своїх 

творіннях наступники Лєрмонтова - Достоєвський, Толстой і Чехов.) 

 

Робота з епіграфом 

Виразно прочитайте слова з «Передмови» до роману «Герой нашого часу» Михайла 

Юрійовича Лєрмонтова, узяті за епіграф до нашого уроку. Доведіть, що образ Григорія 

Печоріна цілком відповідає авторському завданню, яке він ставив перед собою. 

 

Бесіда 
- Як пов’язані між собою історико-політичні події в Росії 30-х років XIX століття й 

життєвий шлях головного героя роману Лєрмонтова «Герой нашого часу»? (Печорін - 

типовий представник російської дворянської молоді 30-х років XIX століття, доби, що 

настала після розгрому повстання декабристів, часу, коли переслідувалися будь-які 

прояви вільнодумства. Кращі люди того періоду не могли, подібно до героїв 

лермонтовської «Думи», знайти застосування своїм знанням і здібностям, передчасно 

переживали старіння й зубожіння душі, спустошували своє життя в гонитві за новими 

враженнями й задоволеннями. Саме такою є й доля обдарованого, розумного й 

вольового Печоріна, який змушений грати роль «сокири в руках долі» (В. Бєлінський), 

приносити горе й страждання оточуючим, безцільно розтрачуючи свої сили.) 

- У чому полягають причини трагічної самотності Печоріна? Чому він стає руйнівником 

і власного життя, й життя тих людей, з якими його зводить доля? Наведіть приклади з 

тексту. (Печорін наділений дивовижною харизмою, силою характеру, в душі його «сили 

безмежні» (В. Бєлінський). Але на його совісті багато зла. Із небаченою постійністю, 

здебільшого сам того не бажаючи, Печорін приносить оточуючим страждання. 

Жадоба дії, інтерес до життя, безстрашність і рішучість штовхають його на пошуки 

небезпечних пригод в «Тамані», які мало не призвели до загибелі самого героя та 

зруйнували життя «мирних контрабандистів». Невдачі зазнає і його спроба бути 

щасливим із Белою. У кожному його вчинку виявляються неординарність, сила 



характеру Печоріна, він жадібно шукає, де б прикласти свої незвичайні здібності, свої 

«невичерпні душевні сили» (В. Бєлінський), але історичні обставини й психологічні 

особливості його характеру прирікають Печоріна на трагічну самотність. Наділений 

гострим аналітичним розумом, Печорін сам приходить до розуміння суперечності 

«між глибиною натури та нікчемністю дій» (В. Бєлінський), яка не дозволяє йому 

поставити достойну мету й досягти її здійснення.) 

- Більшість авторів перевіряють цінність своїх персонажів здатністю любити. Чи 

пройшов цей тест Печорін? (Занадто аналітичний розум і занадто холодне серце 

роблять Печоріна цинічним, нездатним кохати по-справжньому не тільки жінку, а й в 

загалі любити людей чи батьківщину, чи будь-що. Егоцентризм Печоріна доходить до 

того, що, за великим рахунком, він втрачає здатність любити й самого себе. Йому 

залишається постійне копання в самому собі, постійний сумнів, постійне розчарування. 

Любов Печоріна трагічна для нього й згубна для тих, хто любить його. Гине Бела, 

страждає Мері, нещасна Віра, незаслужено ображений Максим Максимович. А історія 

з Грушницьким - ілюстрація того, що дивовижні здібності й сили Печоріна 

витрачаються на марне - на дріб’язкові речі не варті героя. Втручання Печоріна в 

життя горян губить Белу та її батька, перетворює Азамата на бездомного абрека, 

позбавляє Казбича його улюбленого коня й руйнує його надію на особисте щастя. Він 

стає причиною руйнації хисткого світу контрабандистів з Тамані, на дуелі вбиває 

Грушницького, підштовхує до трагічної загибелі Вулича.) 

 

- Що ж зробило Печоріна «сокирою в руках долі»? (Сам герой намагається знайти 

відповідь на це запитання, аналізуючи свої вчинки, своє ставлення до людей. Вірогідно, 

причина трагізму Печоріна здебільшого криється в системі його поглядів, з якою читач 

знайомиться у його щоденнику. Він не вірить в дружбу, тому що «з двох друзів завжди 

один раб іншого». За його визначенням, щастя - це «насичена гордість». Ця хибна думка 

штовхає до шаленої гонитви за «приманками пристрастей», що, за великим рахунком, 

і є сенсом життя для Печоріна. Герой пише в своєму щоденнику, що дивиться на 

страждання й радості людей як на їжу, яка підтримує його сили, що є свідченням його 

необмеженого егоїзму й цинізму, байдужості до людей, й все це виявляє себе у його 

поведінці та вчинках. І в цьому його величезна провина й перед тими, кому він чинив зло 

й приносив страждання, й перед самим собою за бездарно прожите життя, що 

обірвалося в самому розквіті.) 
 - Поясніть головну причину песимізму Печоріна. (Песимістичний світогляд не дозволяє Печоріну 

ставити високі цілі, його цікавить тільки власний внутрішній світ. У його щоденниковій сповіді немає 

й натяку на зацікавлення проблемами батьківщини, народу, політичними проблемами сучасності. 

Така аполітичність й відсутність активної громадянської позиції пов’язані з російською дійсністю 

30-х років XIX століття, коли були вбиті надії на демократичні перетворення в країні, коли молода 

дворянська інтелігенція не бачила можливості застосування своїх сил й розпорошувала своє життя. 

На відміну від Пушкіна, який писав свій роман «Євгеній Онєгін» ^ 1823-1831 роках, роман Лєрмонтова 

з’явився у 1840 році: десять років політичної реакції змінили світогляд цілого покоління. 

Обдарованість Печоріна, його витончений аналітичний розум підносять його над людьми й 

призводять до індивідуалізму, змушують замкнутися в колі власних переживань, розриваючи його 

зв'язок з суспільством і людством в цілому.) 

Самостійна творча робота. Написання міні-есею «Григорій Печорін - геній чи злочинець?» 

 

VІ. Рефлексія. 

VІІ. Домашнє завдання: 
 

Повторити вивчений матеріал, підготуватися до контрольної роботи. 



 

Тема. Контрольна робота № 3. Романтизм 

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу в обсязі теми «Романтизм»; 

актуалізувати та систематизувати набуті знання, удосконалювати вміння творчо їх 

використовувати при виконанні різнорівневих завдань; розвивати навички самостійності, 

аналітичності, вміння застосовувати набуті знання на практиці. 

 

Обладнання: тестові завдання. 

 

 

 

 

Перебіг  уроку 

 

 

I. Організаційний момент 

 

II. Оголошення завдань уроку, мотивація учнів на успішне виконання контрольної роботи 

 

III. Самостійне виконання контрольної роботи за різнорівневими завданнями 

 

IV. Підсумок. 

 

V. Домашнє завдання. 

 

Прочитати роман віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


