
 

Тема. Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні 

ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими 

напрямами XIX ст. 

Мета: (формувати компетентності): предметні (знання про реалізм та історію його формування; 

уміння характеризувати реалізм як літературний напрям, пояснювати його взаємодію з рештою 

літературних напрямів; словниковий запас; розвинені зв’язне мовлення та критичне мислення; навички 

компаративного аналізу художніх творів; потребу в саморозвитку й самовдосконаленні); ключові 

(уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в 

групі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи із 

джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти; естетичний смак; 

світогляд). 

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок. 

 

Перебіг уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 
У ч и т е л ь. Дев’ятнадцяте століття — одна з найцікавіших і найяскравіших сторінок у розвитку 

літератури світу: наприклад, реалізм як літературний напрям (особливо у прозі) розквітнув саме в 

середині цього століття. Письменники-реалісти вивчали мотиви поведінки та приватне життя різних 

людей, для того щоб зображати це життя об’єктивно й неупереджено, показуючи як позитивні, так і 

негативні його ознаки, порушуючи у своїх творах «низькі» та «брудні» теми — гроші, злочини, аморальні 

вчинки. Одним із найважливіших принципів реалістичного мистецтва є показ літературного героя в 

тісному зв’язку з оточенням, яке впливає на формування його характеру. ретельно аналізуючи дійсність, 

різну соціальну поведінку, митці-реалісти створювали типи — узагальнені образи людей, характерні для 

певної групи суспільства чи соціальної групи (своєрідний аналог видів і підвидів у біології). Сьогодні ми 

спробуємо з’ясувати історію виникнення цього літературно-мистецького напряму та визначити його 

характерні ознаки. 

Російський поет Йосип Мандельштам писав: «К девятнадцатому веку применимы слова Бодлера 

об альбатросе: «Шатром гигантских крыл он пригвожден к земле». 

Начало столетия еще пробовало бороться с тягой земли, судорожными прыжками, 

мешковатыми й грузными полуполетами, конец столетия покоился уже неподвижно — прикритый 

огромной палаткой непомерных-крыл. Покой отчаянья. Крьілья давят, противоречат своему 

естественному назначению. 

Гигантские крылья девятнадцатого века... — это его познавательные силы. Познавательные 

способности девятнадцатого века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характером, с 

его нравственным ростом. Как огромный, циклопический глаз — познавательная способность 

девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с 

одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху». 

 

II. Робота над темою уроку. 

 

•  Робота в групах. Заповнення схем «Яке воно — XIX століття ?» 

 

• І група: «XIX століття в історії» 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ група: «XIX століття в науці й техніці» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ група: «XIX століття в особистостях». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  «Не повтори мене».  
(Учні «ланцюжком» називають по 1 ключовому слову для характеристики XIX ст. Можливі варіанти: 

багате, цікаве, різнобарвне, визначне...) 

 

Відміна кріпосного 

права в Російській 

імперії 

Колоніальний 

поділ Африки 

Франко-пруська 

війна і об'єднання 

Німеччини 

Кримська війна Громадянська 

війна в США 

Історичні події 

ХІХ століття 

 

Війни за не залеж-

ність країн 

Латинської Америки 

Наполеонівські 

війни 

 

Швейна машинка 

Радіо 

Телефон Кінематограф 

Науково-технічні 

винаходи 

Автомобіль 

Велосипед 

Автомат (зброя) 

Карл Маркс 

Фрідріх Ніцше 

Людвіг ван 

Бетховен 
Грегор Мендель 

Видатні представ- 

вники ХІХ ст. 

Наполеон  Бонапарт 

Чарльз Дарвін 

Королева Вікторія 



•  Колективна творча робота. «Портрет XIX століття»: 

 

•  Бесіда за запитаннями. 

— Де, на вашу думку, відбувалися найвизначніші відкриття XIXст. — в науці й техніці чи в культурі? 

— Чи залежить розвиток мистецтва від розвитку науки? 

 

Коментар учителя.  
Дарвін увів у науку ряд принципів, які запозичила література: 

—   принцип класифікації (літературний принцип універсалізм; класове суспільство в Бальзака); 

—  принцип еволюції (романісти зображають художній образ у розвитку, розкривають причини, які    

     впливають на формування характеру персонажа); 

—  принцип детермінації (соціальна детермінація героя). 

 

Загальна характеристика літератури реалізму.  

Перелом в духовному житті Європи був пов'язаний з розвитком нового етапу буржуазно-

капіталістичного устрою. Потреби промисловості, що бурхливо розвивалася, вимагали точних знань 

матеріального світу і відповідно розвитку природничих наук. Філософсько-естетичні шукання 

романтиків не могли сприяти виконанню цих завдань. Дух нової ідеологічної атмосфери починає 

визначатися філософією позитивізму. У центрі уваги літератури реалізму — аналіз засобами художнього 

світосприймання соціальної суті, соціально-політичних суперечностей суспільства. Тому основним в 

специфіці цього літературного напряму і творчого методу є художнє осмислення дійсності як чинника 

соціального, а отже, і розкриття соціальної детермінованості подій і характерів. Стосовно літератури XIX 

ст. реалістичним слід вважати тільки той твір, який відображає суть певного соціально-історичного 

явища, коли його персонажі мають типові, узагальнені риси того або іншого соціального прошарку або 

класу, а умови, за яких вони діють, є не випадковим плодом фантазії письменника, а віддзеркаленням 

закономірностей соціально-економічного і політичного життя епохи. 

 

•  Словникова робота. 

Позитивізм — напряму науці й філософії. Позитивісти оперують лише даним, фактичним, 

безсумнівним і обмежують ним свої дослідження. 

Позитивізм — філософська основа реалізму. 

Огюст Конт — автор ідеї трьох стадій розвитку людського знання: 

—  теологічне знання (людина пояснює світ через дію надприродних сил); 

—  метафізичне знання (філософія як джерело знання; все, що відбувається, бачиться як прояв    

     діяльності якогось трансцендентного духу); 

—   позитивне знання (науково обґрунтоване знання; тільки наука дає корисне знання). 

Мета позитивістської філософії — виявити закономірності, які діють у соціальному світі, його 

розвитку. У людському світі, як і в природному, діють ті самі закони, тобто все соціальне можна пояснити 

через природне. 

 

•  Актуалізація опорних знань. 

— Що вам відомо про мистецтво XIX ст. із уроків історії та художньої культури ? 
— Які художні твори цього періоду ви можете назвати? 

— Які з них вам найбільше подобаються ? Чим саме? 

— Назвіть українських письменників-реалістів та їхні твори. 

 

•  Визначення типологічних рис реалізму: 

• тяжіння до достовірності, об'єктивності; 

• звільнення від канонічності, переважання індивідуальних стилів над «спільними»; 

• пізнавальне спрямування (зв'язки з природознавством, історією, соціологією, психологією); 

• намагання відтворити світ як складну єдність; 

• увага до проблем взаємодії людини і середовища, до типових характерів за типових обставин; 

• перенесення центру уваги на соціальну сферу; 

• поява синтетичних індивідуальних стилів, поєднання в них реалістичних та романтичних елементів. 

 

•  Робота зі словником літературних термінів: соціально-психологічна проза. 



 

III. Підбиття підсумків уроку. 

•  Підсумкова бесіда. 

— Чи можна однозначно говорити про XIX ст. ? 

— Які суперечності цього періоду ви можете назвати? 

— Висловіть власне ставлення до ХІХ ст. 

•   Поетична пауза. 

 Виразне читання вірша О. Блока «Два века». 

 

 

             Два века 
Век девятнадцатый, железнй, 

Воистину жестокий век! 

Тобою в мрак ночной, беззвездный 

Беспечный брошен человек! 

В ночь умозршпельных понятий, 

Матерьялистских малых дел, 

Бессильных жалоб и проклятий 

Бескровных душ и слабых тел! 

С тобой пришли чуме на смену 

Нейрастения, скука, сплин, 

Век расшибанья лбов о стену 

Экономических доктрин, 

Конгрессов, банков, федераций, 

Застольных спичей, красных слов, 

Век акций, рент й облигаций, 

И малодейственных умов, 

И дарований половинных 

(Так справедливей — пополам!), 

Век не салонов, а гостиных, 

Не Рекамье, — а просто дам... 

Век буржуазного багатства 

(Растущего незримо зла!). 

Под знаком равенства и братства 

Здесь зрели темные дела... 

А человек ?— Он жил безвольно: 

Не он — машины, города, 

«Жизнь» так бескровно и безвольно 

Питала дух, как никогда... 

Но тот, кто двигал, управляя 

Марионетками всех стран, — 

Тот знал, что делал, насылая 
Гуманистический туман: 

Там, в сером и гнилом тумане, 

Увяла плоть, и дух погас, 

И ангел сам священной брани, 

Казалось, отлетел от нас: 

Там —распри кровные решают 

Дипломатическим умом, 

Там — пушки новые мешают 

Сойтись лицом к лицу с врагом, 

Там вместо храбрости — нахальство, 

А вместо подвигав — «психоз», 

И вечно ссорится начальство, 

И длинный громоздкой обоз 

Волочит за собой команда, 

Штаб, интендантов, грязь кляня, 

Рожком горниста — рог Роланда 

И шлем — фуражкой заменя... 

Тот век немало проклинали 

И не устанут проклинать. 

И как избыть его печали ? 

Он мягко стлал — да жестко спать. 



 

• Бесіда за сприйняттям поетичного твору. 

— Опишіть враження, які справив на вас вірш. 

— Які рядки вас найбільше вразили? 

— Які думки поета ви поділяєте, а з якими не погоджуєтеся? Чому? 

 

Заключне слово вчителя.  
Суперечливе і неоднозначне XIX ст. зробило справді неоціненний внесок до скарбниці всієї 

світової культури. Це було століття найбільших гуманістичних і естетичних завоювань в Європі та 

Америці. 

 

IV. Домашнє завдання.  

Опрацювати С. 139-145, підготувати інформацію «Вулицями Парижа ХІХ століття», 

«Бальзак і Україна», «Бальзак і Евеліна Ганська», монолог Бальзака (індивідуальні). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Оноре де Бальзак. Основні віхи творчості та особливості 

світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, 

художня структура, тематика і проблематика, образи. 

Мета: викликати інтерес учнів до життя й творчості письменника; розкрити роль України у долі 

митця; розвивати навички сприйняття інформації на слух, уміння готувати повідомлення та 

презентувати їх, визначати головне, висловлювати свої думки та відстоювати їх; виховувати 

оптимістичне світосприйняття, естетичні смаки. 

 

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до його біографії, виставка книжок митця, творів 

про нього, відеоролик про Бальзака, презентація. 

 

Тип уроку: комбінований. 

Головні події мого життя – це мої твори 

О. де Бальзак. 

 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань. 

 

III. Мотивація навчальної діяльності 
У ч и т е л ь. Ми знову мандруємо до Франції XIX ст., щоб познайомитися з одним із 

найвизначніших письменників світу. «Бальзак великий! Його характери — витвір 

розуму Всесвіту!» — сказав про нього видатний російський письменник Ф. 

Достоєвський. В. Г. Бєлінський, російський критик, зазначав: «Подивіться на Бальзака: 

як багато написала ця людина, та, незважаючи на це, чи є в його повістях бодай один 

характер, бодай єдине обличчя, яке було б схожим на інше? О, яке незбагненне 

мистецтво змальовувати характери з усіма відтінками їх індивідуальності!» Отже, на 

нас чекає відкриття для себе нових величних постатей у літературі! 

 

IV. Оголошення теми й мети уроку 

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу 

1. Слово вчителя (міні-лекція з елементами бесіди) 

Творчість Оноре де Бальзака витримала перевірку часом. Про це свідчать масові 

наклади видань, численні екранізації його творів. Проте життя самого письменника 

виявляється не менш захопливим і повчальним, аніж його твори. Книгою Андре Моруа 

«Прометей, або Життя Бальзака» зачитувалося не одне покоління. Вражає надзвичайна 

широта таланту й працьовитість письменника: наприклад, у 1829 році Бальзак видав 

п’ять романів, у 1830 році — одинадцять, у 1831 році — вісім, у 1832 році — 

одинадцять. Звичайна людина не встигне за цей час навіть переписати такий обсяг 

текстів, а потрібно ще й придумати та продумати кожну деталь, сюжет і композицію в 

цілому. Як це йому вдавалося? Секрет — у розкладі дня. Сам митець зізнавався: 

«Працювати — це означає вставати опівночі, писати до 8-ї години ранку, поснідати за 

п’ятнадцять хвилин і знову працювати до п’ятої, пообідати, лягти спати і завтра все 



почати спочатку. …Пишу весь час, а коли не сиджу за рукописом, обмірковую план, а 

коли не думаю над планом, то виправляю гранки. Ось моє життя». 

 

-Як ви вважаєте, що спонукало Бальзака до такого способу життя? (Можливо, талант 

та енергія переповнювали його, він прагнув якнайбільше встигнути, мав високу мету; 

хотів довести батькам, усім оточуючим, що це його справжнє покликання, гідна 

справа, яка приносить йому задоволення та визнання.) Насправді Бальзак трохи 

лукавив, говорячи «оце і все життя». Він устигав усюди й усе: бувати у світі, 

підкорювати серця чарівних жінок, навіть зазнав слави трохи кумедного «денді».  

 

Перегляд відеоролика про Бальзака 

 

Отже,  почнемо все спочатку. Оноре де Бальзак народився 20 травня 1799 року у м. Тур 

у родині чиновника військового відомства, вихідця із селян. Його дитинство і юність 

минули поза рідною домівкою: спочатку в селі у годувальниці, потім у різних закритих 

пансіонах і школах, про які в нього залишилися найсумніші спогади. Родину пам’ятав 

мало, батькові на той час виповнилося вже 53 роки, мати ж, молода, енергійна, вродлива, 

на тридцять два роки молодша за батька, з головою поринула у вир кохання та 

аристократичного життя. Однак зі своїм сином була дуже суворою, і це дошкуляло 

самолюбству Оноре, змушуючи жадати незалежності, грошей та визнання. До речі, 

батько змінив дідове селянське прізвище Бальса на аристократичне Бальзак. Утіху юнак 

знаходив лише в книжках, які, усупереч суворим правилам, він примудрявся діставати 

й уважно вивчати. Це були вільнодумні твори великих просвітителів XVIII ст. й 

античних філософів 

-Як ви вважаєте, сприяло чи шкодило розвитку особистості Бальзака його важке життя 

без батьківської ласки в дитинстві й підлітковому віці? Чому? (Можливо, розбудило 

честолюбні мрії.) 

 

Коли Бальзакові виповнилося 15 років, його родина переїхала до Парижа. Оноре 

продовжував навчатися у школі правознавства та працював писарем в адвокатській 

конторі, тому що батько твердо вирішив зробити з нього успішного юриста. Зламані 

долі, несправедливість, людські вади в хитромудрому переплетінні — чого він тільки 

не надивився в адвокатській конторі! Згодом цей неабиякий життєвий досвід виллється 

в яскравий образ Дервіля з повісті «Гобсек». Бальзака зовсім не приваблювала 

юридична кар’єра, і він, отримавши диплом бакалавра, повідомив про це батьків, 

заявивши, що хоче стати літератором. Після тривалих суперечок і сварок батьки надали 

синові дворічний випробувальний термін із мінімальною матеріальною підтримкою. 

Бальзак починає писати з усім жаром серця. Перші твори виявилися невдалими. 

Молодий письменник спробував свої сили в різних жанрах, навіть у видавничому 

бізнесі, але закінчив із сумними результатами. 

      Тільки в тридцять років до нього приходить успіх, коли було опубліковано його 

історичний роман «Шуани». Філософський роман «Шагренева шкіра», який вийшов 

через два роки, робить його відомим у Європі письменником і відчиняє перед ним двері 

аристократичних салонів. 

 

- Які найяскравіші риси характеру проявляються у Бальзака в цей період? 

(Наполегливість, оптимізм, невтомна діяльність і пошуки шляхів до досягнення мети.) 

 



Твори Бальзака один за одним виходять у світ. І в письменника виникає задум об’єднати 

їх у грандіозну епопею «Людська комедія» (як «Божественна комедія» Данте), що 

увібрала б у себе «всі типи людей, усі суспільні стани. …Втілити всі соціальні зрушення 

таким чином, щоб жодна життєва ситуація, жодна особа, жоден характер, чоловічий та 

жіночий, жоден образ, жодна професія не опинилися в забутті!» 

 

Повідомлення учнів про зв’язки Бальзака з Україною 

28 лютого 1832 року в житті Бальзака трапилася подія, яка мала для нього дуже важливі 

наслідки: він отримав листа з Одеси від прихильниці його творчості. Підпис був 

інтригуючий — «Іноземка». Через деякий час надійшов і другий лист. Його 

відправником була багата польська аристократка, російська піддана графиня Евеліна 

Ганська. Почалося постійне листування, що тривало близько 15 років. Восени 1833 року 

в Швейцарії вони познайомилися особисто; пізніше зустрічалися ще. Улітку 1843 року 

Бальзак уперше вирушив до Росії, зустрівся з Е . Ганською в Петербурзі й 

супроводжував її в подорожі Германією та Італією. Усі свої надії письменник пов’язував 

з одруженням із коханою жінкою, але вона була заміжньою, і йому довелося чекати, 

поки та овдовіє. Ганська й після того зволікала зі шлюбом, боячись утратити свої багаті 

володіння.   Щаслива для Бальзака подія відбулася 14 березня 1850 року в Бердичеві. 

Незабутні враження привіз письменник з України, яку він відвідував двічі. Прекрасний 

Київ, мальовничі села, родючі ниви, веселі селяни… «Всюди я бачив групи селян і 

селянок, які йшли на роботу або поверталися додому дуже весело, безтурботно і майже 

завжди з піснями»,— писав він. Це надихнуло його написати роман «Селяни» та «Лист 

про Київ». 

 

Слово вчителя 

Надмірна праця, безкінечні турботи й хвилювання підірвали здоров’я Оноре де 

Бальзака, і через п’ять місяців після щасливого вінчання його не стало. Із приводу цієї 

сумної події В. Гюго, його товариш, сказав: «Добродій де Бальзак був одним із перших 

серед великих, одним із кращих серед обраних… Усі його твори складають одну книгу, 

сповнену життя, яскраву, глибоку, де рухається й діє вся наша сучасна цивілізація, 

втілена в образах цілком реальних…» 

 

«Людська комедія». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок 

Інтерактивна вправа «Займи позицію та обґрунтуй її» 

Чи має рацію А. Моруа, який назвав свій твір про письменника «Прометей, або Життя 

Бальзака»? 

Так Певною мірою так Ні 

 

VII. Домашнє завдання 

 
Опрацювати конспект, прочитати С. 145-163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Оноре де Бальзак. Повість «Гобсек» у структурі «Людської 

комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у 

розповіді»). 

Мета: (формувати компетентності): предметні (розуміння значення повісті «Ґобсек» для структури 

«Людської комедії» О. де Бальзака; уміння характеризувати твір як один зі значущих у творчості 

письменника; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички ідейно-

художнього аналізу літературних творів; творчі й артистичні здібності; потребу сповідувати 

високі естетичні й гуманні цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність і 

критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі, ведення дискусії; інформаційні: 

вміння працювати з великими за обсягом текстами, знаходити потрібну інформацію та подавати її; 

загальнокультурні: естетичний смак; вишукані читацькі вподобання; світогляд). 
 
Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок. 

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрет письменника, видання його творів, 

ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; медіазасоби. 

 

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Розповісти про Бальзака, використовуючи кросенс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – видатний французький письменник, один із основоположників літератури реалізму 

2- Оноре де Бальзак народився в 1799 році в місті Тур. Був старшим сином у сім’ї, 

виховувався в селі. 

3 – Навчаючись у коледжі, не був старанним учнем, проте його величезним захопленням 

стало читання. Особливо цікавили твори доби Просвітництва. 

4 – Батьки обрали для свого сина фах нотаріуса і віддали його до школи права. Оноре 

працював писарем у нотаріальній конторі, але відчував у собі літературні здібності  і 

попросив у батька відстрочку. 



5 – Живучи в холодній вбогій комірчині на скромне утримання, фактично голодуючи, 

Бальзак повинен був написати вартісний літературний твір і довести свій непересічний 

талант. Але потерпів фіаско, і батько позбавив сина матеріальної підтримки. 

6 – Твори літератора-початківця не мали успіху, хоча й приносили невеликі заробітки. 

Проте бурхливу вдачу Бальзака ніщо не могло зупинити. Захоплений бажанням 

розбагатіти, він робить спроби займатися видавничою справою, виробництвом 

дешевого паперу, видобутком срібла, зведенням будинків і навіть вирощуванням 

ананасових дерев. Але всі проекти закінчувалися величезними боргами, які тяжіли над 

ним усе життя. 

7 – Бальзак не полишав літературну діяльність, працюючи по 18 годин. Завдяки впертій 

праці Бальзак перетворився на видатного майстра світового рівня. Слава до нього 

прийшла, коли йому виповнилося 30 років 

8 – у 1832 році Бальзак отримав листа від прихильниці свого таланту з підписом 

«Іноземка». Це була графиня Евеліна Ганська. Їх роман у листах тривав понад 15 років. 

Евеліна стала справжньою любов’ю письменника. 

9 – справою всього життя письменника стала «Людська комедія»- цикл романів, над 

яким він працював усе життя. Бальзак зобразив життя Франції першої половини ХІХ 

століття і показав владу грошей над людиною. 

 

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

 

Учитель. Складно уявити людське життя без грошей. Вони є невід’ємною складовою 

історії людства. Та водночас саме із грошима пов’язано все найстрашніше, що є в 

людському житті: горе, ненависть, зради, вбивства. Не можна не погодитися зі словами 

одного мудреця, який сказав, що «золота доба людства була тоді, коли золото ще не 

панувало». Тема золота відбилася на сторінках творів письменників різних епох. Уже 

античний драматург Плавт у комедії «Скарб» викриває золото як сліпу стихійну силу, 

що калічить людей, спричиняє розбрат і нерівність. Мольєр у комедії «Скнара» в образі 

Гарпаґона висміяв нестримну жагу до збагачення. Скупий лицар Пушкіна прагне влади, 

а гроші для нього є засобом її досягнення. Плюшкін Гоголя — дріб’язковий скнара, 

якого жадібність позбавила будь-яких моральних якостей. Герасим Калитка й Терентій 

Пузир у Карпенка-Карого вважають гроші дорожчими за життя, заради них багатії ладні 

скоїти злочин. У повісті «Ґобсек» Бальзак показав процес накопичення багатства у 

буржуазному суспільстві, що стає рушійною силою не лише цього суспільства, а й 

людських взаємин. Крок за кроком у цьому творі автор досліджує вплив грошей на 

людську особистість. 

 

Інформаційна хвилинка. 
 

— Невелика за обсягом, написана у формі розповіді у розповіді, повість «Ґобсек» 

безпосередньо пов’язана з романом «Батько Ґоріо». У «Ґобсеку» ми знову зустрічаємося 

з деякими героями «Людської комедії» Оноре де Бальзака. Поміж них — графиня де 

Ресто, старша дочка батька Ґоріо, а також лихвар Ґобсек та адвокат Дервіль, яких було 

згадано в романі «Батько Ґоріо». Над повістю «Ґобсек» Бальзак працював досить довго 

й особливо ретельно. Письменник наполегливо прагнув досягти в ній художньої 

досконалості, переконливо й достовірно передати в образі лихваря сутність сучасної 

йому епохи. Про це свідчать три редакції, здійснені письменником упродовж 18 років, і 

зміни до кожної нової редакції твору. Першому варіанту повісті передував нарис 

«Лихвар», написаний Бальзаком для столичного журналу «Мода». Цей нарис згодом і 



став першою главою повісті, що вийшла 1830 р. під назвою «Небезпеки безпутності». 

Під цією назвою повість увійшла до розділу «Етюди звичаїв» (цикл «Сцени приватного 

життя») — першої частини «людської комедії». У творі основну увагу було зосереджено 

на аморальному боці життя французької аристократії, якій письменник протиставив 

духовне відродження Ґобсека: зрештою лихвар віддає молодому Ернестові де Ресто 

статок, необхідний для одруження, за що мати Ернеста — графиня де Ресто — клопоче 

про надання лихвареві дворянства, натомість Ґобсек відмовляється від своєї не надто 

благородної практики й стає депутатом. 1835 року вийшов друком новий варіант 

повісті, але вже під назвою «Батечко Ґобсек». Як вважають дослідники творчості 

письменника, цю назву повість дістала за аналогією до роману «Батько Ґоріо». У нових 

історичних умовах, через 5 років після липневої революції, письменник змістив центр 

уваги читачів з аристократії на нових господарів життя: на першому плані опинився 

лихвар Ґобсек. Друга редакція повісті завершувалася описом страшної комори 

вмираючого лихваря, а графиня де Ресто поставала перед читачами як дочка батька 

Ґоріо. Отже, два твори було пов’язано як «різні варіанти тієї самої теми про владу золота 

та його жертви». безжалісному Ґобсекові й охочим до розкошів аристократам Бальзак 

протиставив адвоката Дервіля та швачку Мальво, працьовитих і чесних молодих людей 

із простого народу. 1848 року Бальзак знову повернувся до цієї повісті, знову змінив її 

назву, відкинувши слово «батечко», що надавало образу головного героя позитивного 

значення. Тепер повість називається коротко: «Ґобсек». У цьому остаточному варіанті 

з’являється оповідь про минуле лихваря і про те, як він заробив свій капітал. В основу 

повісті «Ґобсек» письменник поклав власні життєві спостереження, тому дослідники 

творчості Бальзака вважають, що окремі її елементи мають автобіографічний характер: 

наприклад, Мервіль, у конторі якого за часів студентства працював Бальзак, послугував 

прототипом нотаріуса Дервіля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет зосереджений не на одній центральній події : історії з життя Гобсека, 

пов'язаного з Дервилем і сімейством де Ресто, а на цілому ряду подій, що охоплюють 

значительнейшую частину життя Гобсека, наприклад, його дитинство і молодість. 

 

Основна тема - це тема влади грошей (вічна), яка якраз таки і підтверджується 

упродовж усього твору не лише окремими подіями (Графиня замість запізнілого 

розкаяння спалювала папери, думаючи, що цей змінений заповіт чоловіка. Після таких 

сцен починаєш розуміти, чому Гобсек ненавидів своїх спадкоємців.), а і окремими 

персонажами (Максим де Трай та ін.) 

Окрім теми влади грошей існує в повісті ще ряд інших тем, таких як: тема самітництва 

і відчуження людини (Гобсека) від суспільства, тема людських і громадських вад і. т.д. 

 
СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 

 "Гобсек", як й інші твори Бальзака, — багатоцентровий повість. Окрім постаті лихваря 

важливу роль у ній відіграють адвокат Дервіль і члени сім'ї графа де Ресто. Сюжетні 



лінії Гобсека, Дервіля, графині де Ресто та інших персонажів твору перетинаються. 

повість має чітку, продуману побудову, що засвідчує композиційну майстерність її 

творця. 

 

"Гобсек" починається з експозиції. Спочатку розповідь ведеться від імені автора, який 

змальовує один із зимових вечорів 1829—1830 рр. в салоні віконтеси де Гранльє. 

Розмова заходить про молодого графа Ернеста де Ресто, якого кохає Камілла. Але у 

матері графа погана репутація в аристократичному світі, і пані де Гранльє хоче 

відмовити йому у відвідуванні свого дому. У розмову втручається Дервіль, який 

розповідає історію, що має змінити погляд на стан справ у сім'ї молодого графа. 

Наступна частина твору — розповідь Дервіля, яка містить розповідь Гобсека. 

Письменник ускладнює структуру повісті, робить її багатоголосою. Спочатку звучить 

голос автора, від імені якого ведеться оповідь, а потім — голоси оповідачів — Дервіля 

і Гобсека, які теж передають багатоголосся свого оточення. Отже, важливими 

композиційними особливостями твору є "розповідь у розповіді", а також тісний зв'язок 

між окремими його частинами та компонентами (розповідь, оповідь, опис, портрет, 

інтер'єр, монолог, діалог тощо). 

Читач вірить тому, про що говорить Дервіль, бо на початку повісті він показаний як 

"людина високої чесності, знаюча, скромна і з гарними манерами". Дервіль розповідає 

історію з часів своєї молодості, коли він мешкав у мебльованих кімнатах, а його сусідом 

був Гобсек. Отже, лихвар стає центральною фігурою оповіді не лише адвоката, а й 

усього твору. 

Дервіль випадково став свідком драми, яка відбувалася в сім'ї графа де Ресто. Ця драма 

була відомою і Гобсекові: графиня Анастазі де Ресто, щоб утримати свого коханця 

Максима де Трая, наробила величезних боргів і віддала у заставу лихвареві фамільні 

коштовності під великі відсотки. А граф де Ресто, захищаючи честь сім'ї й інтереси 

свого сина, незадовго до смерті переписав свої володіння на ім'я Гобсека до моменту 

повноліття Ернеста. Його заходи виявилися вчасними, після смерті Гобсека Ернест 

успадкував те, що належало батькові. Але значення повісті — не в цій сюжетній лінії. 

її кульмінацією є монолог Гобсека, в якому він засуджує суспільство, де все купується і 

продається. 

 

Б е с і д а: 

- Із скількох історій складається повість? 

(Повість "Гобсек" складається з трьох історій. Передусім, це історія оповідача, 

адвоката Дервіля, який допоміг віконтесі де Гранльє повернути свої статки, відібрані 

під час революції, і хоче прислужитися ще раз, посприявши Каміллі в її намірі вийти 

заміж за молодого графа де Ресто. Друга - і центральна - історія про старого лихваря 

Гобсека, з яким доля пов'язала Дервіля. Нарешті, це трагічна історія родини де Ресто. 

Графиня, віддавши всі гроші коханцеві Максиму де Траю, чинить злочин, щоб 

забезпечити своїх молодших дітей, яким старий граф де Ресто не був батьком). 

- Хто є головним героєм твору? Чому? 

- Які риси реалізму використав Бальзак, описуючи головного героя? (Детально описав 

механізм позичання грошей, кількість відсотків) 

- А що в героя від романтизму? (Самотність і загадковість багатія - достеменно 

невідомо, хто він, звідки приїхав, де нажив свій величезний капітал; цей персонаж по-

романтичному контрастний - "скнара і філософ, створіння нице і створіння 

шляхетне"). 

 



-  Де і коли починається дія повісті? (Узимку 1829-1830 рр. у салоні віконтеси де Ґранльє, 

близько першої години ночі.) 

-  Як мати здогадалася, що Камілла закохалася у графа? (Дівчина прислухалася до шуму 

кабріолета, на якому від'їжджав Ернест.) 

-  До якого часу, на думку віконтеси, жодна мати не довірить Ернесту де Ресто майбутнє 

та статки своєї доньки? (Поки жива його мати, схильна до легковажного життя.) 

-  Коли Камілла почала ставитися до Дервіля прихильно? (Після розмови на балу дівчина 

зрозуміла, що він схвалює її закоханість у молодого графа.) 

- Скільки років Дервіль і Ґобсек були сусідами? (Чотири роки.) 

- Як Дервіль називав Ґобсека? (Батечко Ґобсек.) 

- У якій оселі мешкав Ґобсек і чому? (У похмурій і недорогій, щоб ніхто не здогадався 

про його багатство.) 

- Про кого з героїв ідеться в цитаті: «Ця потвора з ангельським обличчям... панує над 

нею, певно, використовуючи її слабості — гонор, ревнощі, жадобу насолод, світський 

чад». Що вам відомо про нього? (Про Максима де Трая.) 

- Як Ґобсек поводився вдома у своїх клієнтів, які йому заборгували (зокрема, у графині 

де Ресто)? (Грубо, пихато, демонструючи свою владу над ними.) 

- Хто така Фанні Мальво й чому Ґобсек прийшов за грошима до неї вдруге, хоча вона 

передала борг через воротаря? (Фанні Мальво — проста чесна дівчина, яка розпочала 

власну справу й заробляла на прожиття шиттям; Ґобсек хотів подивитися на неї, 

порівняти з іншими жінками, зокрема аристократками.) 

- Чим розважався Ґобсек, що його тішило? (Перекупляв векселі, обговорював зі своїми 

«колегами» світські фінансові новини; радів удалим угодам і своїй владі над 

аристократами.) 

- Чому Дервіль позичає гроші у Ґобсека? (Хоче відкрити власну контору.) 

 

ІV. Підбиття підсумків уроку 

 

Завершальне слово вчителя 

Тема грошей із кожною прочитаною сторінкою повісті Бальзака «Ґобсек» розкривається 

дедалі глибше: Каміллі, доньці віконтеси де Ґранльє, подобається молодий граф де 

Ресто. Але він незаможний. І мати проти їхніх взаємин. Віконтесу лякає закоханість 

доньки в юнака, який не належить до їхнього кола. Окрім того, їй відомо, що мати пана 

де Ресто — жінка низького походження, здатна розтринькати мільйони, погано 

ставилася до свого батька, а замолоду виникала своєю негідною поведінкою чимало 

пліток. Отже, графиня де Ресто, яка порушує всі канони аристократичного світу,— 

нерівня родині Ґранльє. Якщо проаналізувати розмову Дервіля з Каміллою на балу, то 

Дервіль постає людиною досвідченою, що добре знає життя й закони вищого 

товариства. Камілла ще дуже юна, але вона також розуміє, що гроші мають владу над 

людьми. Тому дівчина й сказала, що якби Ернест розбагатів, то став би гідним 

нареченим. як розвиватимуться події далі — дізнаємося з наступних сторінок повісті. 

 

V. Домашнє завдання 

 
Підготувати питання для інтерв’ю з Гобсеком. 

 

 

 

 



 

Тема. Оноре де Бальзак. «Гобсек». Багатогранність образу Гобсека (як 

соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення 

Мета:  дослідити історію деградації особистості Гобсека, розкрити проблему згубного впливу золота 

на людину; дослідити основні прийоми, використані письменником для зображення образу Гобсека, 

глибинну суть його характеру;розвивати життєво необхідні компетенції: вміння вдумливо читати й 

аналізувати текст, висловлювати та обґрунтовувати свої думки, активізувати словниковий запас, 

розвивати критичне мислення учнів, уміння працювати з різними джерелами інформації, уміння 

працювати в команді, уміння зіставляти літературу й життя; виховувати інтерес до творчості 

письменників-реалістів; зорієнтувати сучасну молодь на вибір істинних цінностей, активної 

життєвої позиції, філософського ставлення до життєвих проблем. 

 

Обладнання: портрет Оноре де Бальзака, ілюстрації до повісті, презентація. 

 

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань. 

 

Перебіг уроку 

 

«Людська комедія» - це організм, 

 у якому замість крові  

циркулюють гроші. 

Андре Вюрмсер 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

Завдання. Розгадавши кросенс, визначити основне слово уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. На уроках ми вивчаємо класичну літературу, в якій порушуються проблеми 

минулих часів. Здається, для чого нам вивчати ці твори, коли нас сьогодні хвилюють 

зовсім інші проблеми? Але тема грошей, що не раз висвітлювалась на сторінках 

класичної літератури, є актуальною й нині. Зверніть увагу на тему уроку «Невже все 

зводиться до грошей?». Щодня ми маємо справу з грішми, постійно від них залежимо. 

Тож сьогодні, спираючись на повість Бальзака «Гобсек», маємо знайти відповіді на такі 

запитання: 

• Що таке гроші? 

• Що вони дають людині? 

• Чого не можна купити за гроші? 



• Чи справді гроші правлять світом? 

• Чи змінюють гроші людину? Як? 

Протягом уроку будемо досліджувати ці проблеми на прикладі героїв повісті «Гобсек», 

зокрема на прикладі життя самого Гобсека. 

 

II. Робота над темою уроку. 
Учитель. Дервіль розповідає нам історію життя Гобсека. Що вам запам’яталося 

найбільше з розповіді Дервіля? 

• Уявіть собі жовтувато-бліде, тьмяне обличчя, я назвав би його місячним ликом, 

бо воно скидалося на позолочене срібло, з якого зійшла позолота. (Порівняння з 

дорогоцінним металом). 

• Риси його обличчя - непорушні, холодні, як у Талейрана, були мов вилиті з бронзи. 

(Талейран - хитрий дипломат. Порівняння з коштовним металом). 

• Його маленькі очі, жовті, як у тхора, були майже зовсім без вій і боялися світла; 

тому він захищав їх козирком старого картуза. (Хижак). 

• Губи в нього були тонкі, як у алхіміків та старезних дідів на картинах Рембрандта 

або Габріеля Метсю. (Алхіміки намагалися добувати золото). 

• Його вчинки з тієї миті, коли він прокидався і до нападів кашлю ввечері, були 

розмірені, як коливання маятника. 

• Це була якась людина-автомат, котру нібито щоденно заводили. 

• Наслідуючи Фонтенеля, він заощаджував свою життєву енергію, приборкуючи в 

собі всі людські почуття. (Французький письменник. Дожив до 100 років). 

• Життя його текло так само безшумно, як пісок у старовинному пісковому 

годиннику. (Він невблаганний, як час. Він - лихвар). 

• Надвечір людина-вексель ставала звичайною людиною, а злиток металу в її грудях 

- людським серцем. 

• Він скидався на статую Вольтера, освітлену вечірніми вогнями. (Мудрий, як 

Вольтер). 

• Узимку головешки в каміні, завжди присипані купкою попелу, диміли, ніколи не 

розгоряючись полум’ям. (Скупість по відношенню до себе). 

• Будинок і його господар були схожі один на одного - мов скеля і устриця, що 

приліпилася до неї. 

 

Учитель. Який висновок можна зробити? (У зображенні рис обличчя переважає 

жовтий, бронзовий, мармуровий колір - це колір дорогоцінних металів: золота, срібла, 

бронзи). 

Чи хотіли б ви спілкуватися з людиною, в якої така зовнішність? (Гроші спопелили серце 

Гобсека, і це відбилося на його зовнішності). 

 

Учитель. А давайте звернемося до самого Гобсека. Домовимось, кожний ряд - це 

невелика команда. Ви маєте право по черзі поставити Гобсеку кілька запитань. 

• Що ви можете розказати про себе? 

Я лихвар. Я дуже багата людина. Але, дивлячись на мене, ніхто цього не скаже. 

Одягнений я як жебрак, живу в бідності, харчуюся абияк. Зустрівши мене на вулиці, ви 

захочете дати мені милостиню. Але не поспішайте... 

• Як ви думаєте, чому Бальзак дав вам таке прізвище? 

Моє прізвище у перекладі з англійської - «глитай, живоглот», дослівно з французької - 

«суха горлянка». Я накопичую гроші, у мене їх багато, і я не можу зупинитися. Гроші - 

сенс мого життя. 



• Чому ви обрали професію лихваря? 

Лихвар керує світом. Я розбагатів на злочинних операціях і авантюрах, тепер мені не 

потрібно ризикувати життям заради багатства. Моє становище міцне і стійке в 

суспільстві. 

• Хто ваші клієнти? 

Під моїм контролем - золота молодь, актори і художники, світські люди, гравці - дуже 

приємна частина паризького суспільства. 

• Яку освіту ви маєте? 

Я не закінчував навчальних закладів, але багато мандрував, вивчав живопис, 

перепродував картини старих майстрів. Я займався самоосвітою. Прекрасно розбираюся 

в юриспруденції, літературі, психології. 

• Чому ви полюбляли залишати в будинках багатіїв на килимах брудні сліди? 

Не з дріб’язкового самолюбства, а щоб дати їм відчути пазуристу лапу Невідворотності. 

• Чи знаєте ви, що на світі є почуття, жінки? 

Мої почуття - це інстинкт самозбереження. 

Моя насолода - це Золото! 

• У чому, на вашу думку, полягає щастя? Чи вважаєте ви себе щасливою людиною? 

У чому щастя? Воно або у сильних почуттях, що підточують життя, або в розмірених 

заняттях, які перетворюють його на добре відрегульований англійський механізм. Я 

обираю друге. 

Я вважаю себе щасливим, адже володію світом, не стомлюючи себе, а світ не має наді 

мною ані найменшої влади. 

• Чи цікаво вам жити, адже ви постійно думаєте про гроші, ніколи не розважаєтесь? 

Для мене найкраща розвага - зазирнути в людські серця, в найпотаємніші куточки люд  

ської душі. Життєвий досвід і знання людських характерів зробили з мене справжнього 

психолога, навіть провидця. Уже після першого векселя і зустрічі з Максимом де Грай 

я зрозумів майбутнє Анастазі де Ресто та її сім’ї. 

• Скільки ж таких «вершителів доль людських» у Парижі? 

Таких, як я, в Парижі чоловік десять; ми вершителі доль людських - тихенькі, нікому 

невідомі. Ми становимо священний трибунал інквізиції, де аналізуємо вчинки багатих 

людей і завжди вгадуємо правильно. 

• Чи існує для вас Бог? Чи вірите ви в Бога? 

Я сам - Бог! «Я з’являюсь як кара, як докір 

сумління». «У мене погляд, як у Господа Бога, - я читаю в серцях. Від мене нічого не 

сховається. А хіба можуть у чомусь відмовити тому, у кого в руках мішок золота?» 

• У що ви вірите? 

Я вірю в безмежну силу і владу золота. Гроші - це товар, який можна вигідно продати і 

купити. «Золото - ось духовна цінність нинішнього суспільства». Тільки золото може 

дати людині абсолютну, реальну владу над світом». 

• Чим для вас є життя? 

Життя? Хіба це не машина, яку руйнують гроші? 

• Для чого вам така кількість грошей? Що вони вам дають? 

Я всім натішився і переситився. А тепер люблю тільки владу та гроші заради самого 

володіння владою та грошима. Отут ... містяться терези, на яких зважуються спадщина 

й інтереси всього Парижа. 

• Яка думка була для вас нестерпною? 

Що хтось може заволодіти моїм багатством. 

• Якби ви подивилися на фінал свого життя з боку, чи були б ви ним задоволені? 



Помирати, розлучатися з багатством не бажає ніхто. Але я нічого не хочу змінювати. Це 

- мій вибір, це - моє життя. Життя, якому дають рух гроші! 

 

Учитель. Ви з’ясували в самого Гобсека все, що вас цікавило. А як зрозуміти слова 

Дервіля, що Гобсек є «фантастичною постаттю, ідолом, утіленням влади золота; 

ненажерливим удавом»? 

Гобсек - раб золота. Саме це зруйнувало його душу, зробило черствим, холодним, 

безжальним, жорстоким. Це живоглот, який не може наїстися. 

Учитель. Чому ж саме Дервіль називав Гобсека «найделікатнішою й найчеснішою 

людиною в усьому Парижі»? Він мав на увазі не його фінансові і моральні принципи, а 

його бездоганну чесність, точність, педантичність, скрупульозність, вимогливість у 

дотриманні угод грошового документа, які високо цінуються у комерційному світі. «У 

ньому живуть двоє: скнара і філософ, істота підла і висока. Якби я вмер, лишаючи сиріт, 

Гобсек став би їм опікуном». 

 

Учитель. Ми говоримо про неоднозначність образу Гобсека, і щоб довести це, маємо 

провести дослідження: 

• Команда І визначає все позитивне в образі Гобсека. 

• Команда II - все негативне в образі Гобсека. 

• Команда III відповідає на запитання: чому Гобсек неоднозначний образ? 
  

Команда І. 
• Гобсек підтримує дружні стосунки з Дер- вілем. 

• Великодушна людина: відчуває жаль при спогляданні злиднів, що загрожують 

графині де Ресто. Гобсек «майже розчулився», побачивши кімнату швачки Фанні 

Мальво. 

• Освічена людина: знає всі тонкощі юриспруденції, добре розбирається на 

політиці, мистецтві (не випадково автор порівнює його зі статуєю Вольтера - одного з 

найосвіченіших людей свого часу). 

• Чесна людина. Діамант Анастазі де Ресто коштував 1 200 франків, 200 франків 

Гобсек повернув Максиму де Трай. Отримавши фідеїкоміс, він не користується 

вигідною ситуацією і не «гріє руки» на спадщині графа, а, навпаки, збільшує її. 

• Передбачлива людина. Синові графа де Ресто - Ернесту він виділив мало коштів 

до повноліття. «Нещастя - кращий учитель. У нещасті він багато чого навчиться, 

дізнається ціну грошам, ціну людям», - так пояснював Гобсек це рішення. 

 • Блискучий фінансист. Починав він усе з власної праці й завдяки економічному 

мисленню досяг значних результатів. 

• Гобсек має гострий розум. Може передбачити і фінансові, і життєві ситуації. 

• Прекрасний психолог. Він знає низьку і підступну натуру людей, подібних до 

Максима де Трая. Саме тому відмовився прийняти його виклик на дуель, досить влучно 

зауваживши: «Щоб пролити свою кров, треба її мати, милий мій, а у тебе в жилах замість 

крові - багно». 

• Провидець, який передрік трагедію сім’ї де Ресто по першому непогашеному 

векселю. 

 

Команда II. 
• Гобсек - багата людина (усього десять чоловік у Парижі можуть рівнятися з ним), 

але він ледь животіє. Боїться афішувати своє багатство (не підняв золотий). 

• Ненавидить усю свою рідню. Боїться спадкоємців. 



• Зосередив у своїх руках владу над світом: «...я володію світом, не втомлюючи 

себе». При цьому сам ходить по клієнтах, принижуючись збирає платежі. 

• Він позбавлений будь-яких людських почуттів: «людина-автомат», «людина-

вексель», «золотий істукан». 

• «Дикун» (відчував «злісне торжество дикуна, який заволодів блискучими 

камінцями» після придбання діамантів графині). 

• Лихвар. 

• Гобсек - фантастична постать, ідол, втілення влади золота. 

• Скупердяй, ненажерливий удав, у якого все гниє і пропадає. 

 

Команда III. 

• Гобсек поневірявся 20 років, пережив багато: романтичні пригоди, голодні дні, 

розтоптане кохання, нажите і втрачене багатство, смертельні небезпеки. Усе 

перепробував, щоб розбагатіти, і зрозумів: 

• «Життя - це складне, важке ремесло, і треба докласти зусиль, щоб навчитися 

жити». 

• «Непохитне тільки одне-єдине почуття, яким наділила нас природа: інстинкт 

самозбереження». 

• «Із усіх земних благ є тільки одне досить надійне, щоб людина прагнула його. Це... 

золото». 

• «У золоті зосереджені всі сили людства». 

• «Людина скрізь однакова: скрізь іде боротьба між бідними і багатими, скрізь. І 

вона неминуча. Краще самому утискувати, ніж дозволяти, щоб тебе утискували інші». 

• «У мене принципи змінюються згідно з обставинами». 

• «Я досить багатий, щоб купувати людську совість». 

• «Золото - ось духовна суть усього теперішнього суспільства». 

• «А хіба можуть у чомусь відмовити тому, у кого в руках мішок золота?». 

• «Я володію світом, не стомлюючи себе, а світ не має наді мною ані найменшої 

влади». 

Це - філософія золота, поклоніння «золотому тільцю» - життєва філософія не 

тільки Гобсека, не тільки французького суспільства XIX століття, а й нашого - 

XXI. 
У Гобсека є як позитивні, так і негативні риси. Від природи йому були притаманні 

людські почуття, але жорстоке суспільство та інстинкт самозбереження змусили 

Гобсека винищити їх у собі, перетворитись на золотого істукана. Отже, Гобсек -* 

неоднозначний образ. 

 

Учитель. Давайте ще трішки пограємо: створимо буквений портрет головного героя 

твору. До кожної букви запишіть риси характеру (позитивні та негативні) Гобсека. 

Позитивні Букви Негативні 

Гострий розум, 
«голландець, вартий 
пензля Рембрандта» 

г Грошолюб 

Ощадливість, освіченість, 
обережність 

0 Обмеженість 

Благородство, бажання 
працювати 

Б Безсердечність, 
байдужість 

Самовладання, 
спостережливість, 
скромність 

С Скупість, скритність 

Енергійність, 
економність Е 

 
Егоізм 

Комерційний хист К Кам’яна душа 



Учитель. Які висновки ми робимо? 

Гобсек - це складна і суперечлива особистість. Проте він не виявляв своїх кращих 

якостей: нікого не врятував, нікому не допоміг, не приніс щастя, радості оточуючим. У 

нього все підпорядковано одній пристрасті - грошам. 

Учитель. А хіба так повинна жити людина? 

Прожити треба так, щоб про тебе ще довго пам’ятали, щоб залишити по собі добрий 

слід. Недаремно народна мудрість говорить: «Життя прожити - не поле перейти». 

Учитель. Нині в Україні є багато людей, які мають мільйонні, мільярдні статки. Для 

одних гроші - це пристрасть, як у Гобсека, для інших - засіб для досягнення мети. Як ви 

думаєте, для чого потрібні гроші? Маючи гроші, людина може навчатися, займатися 

улюбленою справою, благодійністю чи меценатством, мандрувати, смачно їсти, гарно 

вдягатися. Для підтримання здоров’я, а тим більше у боротьбі з важкими хворобами, 

також потрібні чималі гроші. 

  

Учитель. Чи бувають такі ситуації, коли гроші взагалі не потрібні? 

Так, наприклад, Робінзону Крузо на безлюдному острові вони були не потрібні. Немає 

цивілізації - не потрібні гроші. 

Учитель. Сучасне життя. XXI століття. У Північній Кореї гроші відсутні. Люди 

працюють на виробництві, отримують картки, потім їх отоварюють. Народ бідує, 

страждає, молодь не може покинути країну, не має змоги здобути освіту за кордоном. А 

керівники держави живуть прекрасно, маючи величезні багатства. 

А чи можете ви назвати людей, які не шкодують своїх статків на благородні справи? 

Петро Яцик заснував міжнародний благодійний фонд «Ліга українських меценатів» і 

був його почесним президентом. 

Марк Цукерберг - творець Фейсбуку, щороку жертвує мільйони доларів на реалізацію 

різноманітних благодійних програм. 

Анджеліна Джолі і Бред Пітт цьогоріч віддали 6,8 млн доларів на благодійність. 

Нещодавно вони створили ексклюзивну колекцію коштовностей, відсоток від продажу 

всіх виробів буде перераховано на рахунок організації «Освітнє партнерство для дітей 

конфлікту». 

 

Учитель. Згадайте, можливо, раніше (ХІХ-ХХ ст.) багаті люди в звичайних ситуаціях, 

не екстремальних, теж допомагали бідним? 

Симиренко своїм коштом видав «Кобзар» Т. Шевченка. 

З кріпацької неволі Т. Шевченка було викуплено завдяки Карлу Брюллову. 

Станіслав Потоцький створив прекрасний парк «Софіївка» для красуні-гречанки 

Софії. Він міг по-іншому витратити свої кошти, але любов творить чудеса. 

Був меценатом, допомагав художникам, організовував виставки Третьяков. У Москві є 

знаменита Третьяковська галерея. 

Сава Мамонтов свій будинок в Абрамцево під Москвою перетворив на мекку для 

художників і музикантів. Там жили і працювали Рєпін, Суріков, Полєнов, Васнецов, 

Врубель, Лєвітан, Серов. У Рєпіна в Абрамцево виник задум «Запорожців», Васнецов 

у мамонтовському маєтку створив усі свої знамениті полотна: «Аленушка», «Богатирі», 

«Іван-Царевич на сірому вовкові». 

Владислав Городецький - знаменитий архітектор, зводив житлові будинки і вілли, 

заводські корпуси й магазини, виставочні павільйони і школи. За свої кошти, із свого 

цементу у Черкасах та Умані він будував гімназії, у Печорах - мавзолей Потоцьких, у 

Сімферополі - фабрику штучного льоду... Вершиною творчого злету Городецького став 

його власний «Будинок з химерами» в Києві, який він спорудив до свого сорокаріччя - 



у 1903 році. Владислав Городецький на нестатки не скаржився: жив у розкішному 

маєтку, мав віллу в Криму, одним із перших у Києві придбав авто, а згодом - аероплан, 

відпочивав переважно в заморських краях, полюючи в саванах і джунглях слонів, 

носорогів та іншу екзотичну звірину, але ніколи не забував про благодійність. 

Альфред Нобель - шведський хімік, інженер, винахідник динаміту - заповів свій 

величезний статок (31,5 млн шведських крон) на заснування премій, які присуджуються 

за найбільш значущі досягнення у фізиці, хімії, медицині, літературі і за внесок у 

зміцнення миру. Згідно з його волею щорічний прибуток від спадщини має ділитися на 

5 рівних частин між особами, які протягом попереднього року найбільше прислужилися 

людству. 

 

Учитель. Чи знаєте ви, яка сума виплачується Нобелівським лауреатам? Переможцям 

2016 року виплачується сума, яка дорівнює 8 мільйонам шведських крон (близько 24 

мільйонів гривень). 

У Нобеля, як у Гобсека, не було сім’ї, дітей, родини і як мудро він розпорядився своїм 

багатством! 

Який висновок ми робимо? Чи потрібні гроші і для чого? 

Навіть маленькій дитині зрозуміло, що гроші потрібні завжди. І вони повинні 

допомагати людям бути щасливими. 

 

Учитель. Тож для чого ми вчимо твір Баль- зака? Чи актуальний образ Гобсека в наш 

час? Звичайно, актуальний. У нашому суспільстві є люди, які марять грошима, ставлять 

їх за мету свого життя. Заради грошей вони ладні на все. Приклад Гобсека доводить, що 

гроші - не головне, головне - щире серце. 

 

Учитель. Давайте спробуємо схематично показати деградацію особистості Гобсека. 

Проведемо командні дослідження: чим для Гобсека були гроші? 

 

Історія деградації особистості Гобсека 

Команда 1 Команда II Команда III 

Гроші - мрія Гроші - пристрасть Гроші - ідол 

Спочатку гроші для нього були 

мрією Мрія переросла у пристрасть 

Пристрасть до грошей переросла у 

скупість 

Замолоду він мріяв про багатство 

і гроші, щоб мати можливість 

насолоджуватися всіма 

радощами життя 

Пристрасть до грошей 

висушила душу, яка вміла 

цінувати красу, мистецтво, і 

зруйнувала особистість 

Гобсека. 

Усе продається і купується за 

гроші. Величезне багатство 

робить його одним із таємних, 

але справжніх хазяїв Парижа 

Гобсек був казково багатим і 

водночас безмірно бідним. 

Він не знав, що таке любов, 

дружба, справжнє людське тепло. 

Єдиний ідол, якому він уклонявся, 

- золото. У душі Гобсека перемогли 

темні сили. 

У фіналі повісті бачимо, як він 

остаточно деградує. 3 його смертю 

все піде внівець. Багатство не 

принесло щастя ні Гобсеку, ні 

іншим. Життя пройшло марно 

Цитати на підтвердження результатів командних досліджень 



«Пережив багато: романтичні 

пригоди, голодні дні, розтоптане 

кохання, нажите і втрачене 

багатство, смертельні небезпеки. 

Я все перепробував, щоб 

розбагатіти» 

«Я досить багатий, щоб купити 

совість людську» «Краще 

самому утискувати, ніж 

дозволяти, щоб тебе 

утискували інші» 

«Золото - ось духовна суть 

усього теперішнього 
суспільства» 

«Я побачив, до чого може 

призвести скупість, коли вона 

перетворюється на позбавлену 

всякої логіки пристрасть. 

У кімнаті 

зберігалися зогнилі паштети, 

устриці та риба, що взялися 

пухкою цвіллю. Скрізь кишіли 
черва і комахи» 

 
Учитель. Отже, ми схематично показати деградацію особистості Гобсека, тож можна 

стверджувати, що спочатку гроші для нього були мрією, потім - пристрастю і, нарешті, 

стали ідолом. Зверніть увагу на епіграф до уроку: «Людська комедія» - це організм, у 

якому замість крові циркулюють гроші». Чому саме ці слова ми взяли епіграфом? 

Бо в «Людській комедії», зокрема в повістях «Гобсек», «Батько Горіо», Бальзак порушує 

головну проблему сучасного йому суспільства: руйнівний вплив золота на душу 

людини. 

 

Учитель. Образ лихваря приваблював і художників. Дайте відповідь, чому. 

Презентація картин. 

• Жорж де ла Тур. «У лихваря». 

• Герард Дау. «Лихвар». 

• Квентін Массейн. «Лихварі»; «Лихвар і його дружина». 

• Рембрандт. «Лихвар»; «Портрет старого у червоному». 

Учитель. Чи не такий самий місячний лик має Гобсек? 

Напевне тому, що лихварів вважають володарями світу, чужих таємниць, чужих життів. 

А насправді життя проходить повз них. У них немає ні любові, ні родини, ні рідних. 

Вони нікому не дарували кохання, не насолоджувалися життям, боялися навіть своїх 

спадкоємців. У них є купи грошей. І вони, як павуки коло павутини, проживають коло 

них життя. Але гроші не рятують їх від смерті. Смерть - це кінець земного шляху. У цих 

героїв вона жахлива, самотня, їм ніхто не співчуває, вони нікому не потрібні. Не вони 

володіють грошима, це гроші керують їхнім життям. 

Учитель. Виходить, не все зводиться до грошей. Згадайте міф про царя Мідаса: 

«Усе, чого торкався цар, ставало золотим: і зелена гілочка, і камінь, і колосся. Навіть 

вода, якою він мив руки, стікала з долонь золотими струмочками. Зрадів Мідас! Але ось 

сів він за стіл, щоб насолодитися їжею. Торкнувся хліба - той став золотим, торкнувся 

вина - те ж саме. Зрозумів тоді цар, яким страшним даром нагородив його бог. Смерть 

чекала на нього. Наляканий, звернувся Мідас до Вакха з проханням забрати назад 

дароване. Бог погодився, та дорого поплатився за пожадливість Мідас, адже його єдина 

донька перетворилася на золоту статую». 

  

III. Підбиття підсумків уроку. 
Учитель. Які висновки можна зробити? 

Кожна людина має бути забезпеченою на такому рівні, щоб мати змогу гармонійно 

розвиватися. Саме ж багатство заради багатства користі не принесе. 

Гобсек, як Мідас і багато наших сучасників, керувався тільки економічним інтересом, а 

поведінкою людей повинна керувати Любов! Жити треба за Божими законами, добро не 

можна творити через зло. Не потрібно вбивати в собі душу. Фауст із трагедії Гете 



закладає свою душу дияволу, щоб знайти істину. Маргарита у Булгакова віддає душу 

заради творчості Майстра. А заради чого згубив свою душу Гобсек? Заради золота? 

Учитель. Ми повинні дати відповідь на головне запитання нашого уроку: «Невже все 

зводиться до грошей?» Приклад життя Гобсека вчить нас, що гроші не повинні бути 

маніакальною пристрастю. Ми повинні бути ощадливими, але не скупими. Щедрими у 

витратах на благодійні справи, милосердними до ближніх. Тобто - жити нормальним 

щасливим життям. 

 

Учитель. Торік ми вчили рубаї Омара Хайя- ма, згадайте, яке з них співзвучне темі 

нашого уроку? 

У колисці дитина, покійник - в труні. 

Ось і все, що про долю відомо мені. 

Скільки віз не наповнюй пожитком-скарбами, 

Все одно до межі добредеш впорожні. 

(З собою не забереш нічого, потрібно думати не про гроші, не про пожитки, а про душу). 

Учитель. Дома ви продумували творчі роботи, робили заготовки. Зачитайте фрагменти 

своїх робіт. 

 

IV. Домашнє завдання. 

1. Напишіть творчу роботу «Невже все зводиться до грошей?» або «Чи існують в 

нашому суспільстві бальзаківські характери?». 

2. Напишіть лист-застереження молоді: «Гроші можуть убити в тобі людину». Наведіть 

приклади із життя літературних героїв: Гобсека, графині де Ресто, Максима де Трая. 

3. Створіть буклет «Як не перетворитися на Гобсека?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. М. В. Гоголь. Петербурзький етап життя і творчості 

письменника. «Ревізор». Творча історія п’єси. 

Мета: (формувати компетентності): предметні (розширене уявлення про життєвий і творчий шлях 

М. В. Гоголя; уміння визначати вплив української культури на розвиток його творчості, своєрідність 

творчого шляху і протиріччя духовного світу письменника; словниковий запас; розвинені зв'язне 

мовлення й аналітичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; патріотизм; 

інтерес і повагу до історичного минулого та культурної спадщини cвого народу); ключові (уміння 

вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; 

толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи із джерелами 

інформації; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти; естетичний смак; світогляд). 

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок. 

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрети письменника роботи різних 

художників, видання його творів, ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку, 

медіазасоби. 

 

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань 
 

Інтерактивний прийом «Ланцюжок» 
- Які картини, книги, герої спливають у вашій уяві, коли ви чуєте ім’я Миколи 

Васильовича Гоголя? Назвіть по черзі відомі вам твори письменника, героїв, улюблені 

епізоди й екранізації, факти з життя митця, але не більше одного речення. 

 

IІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

 

Ходить гарбуз по городу, 

Питається свого роду: 

«Чи ще живі, чи здорові 

Всі родичі гарбузові?» 

 

— Саме так Гоголь звертався до присутніх, коли, запрошений у гості в Петербурзі чи 

Москві, хотів дізнатись, чи є тут його земляки. Хто він — український чи російський 

письменник? Що вирувало в ньому, приховане і не зрозуміле не тільки стороннім, а й 

самому Гоголеві? реаліст він чи романтик на літературній мапі ХІХ ст.? життя цієї 

людини оповите таємницями, які не вдалося розгадати й донині, навіть містикою. Деякі 

з цих питань ми з’ясовуватимемо сьогодні та на наступних уроках. Як ви вже 

здогадалися, сьогодні ми згадаємо добре відомого вам із попередніх класів письменника 

— Миколу Васильовича Гоголя — та його твори. 

 

1. Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням 

2. Перегляд відео «Микола Гоголь». 
 



3. Міні-лекція вчителя 
 

— У Петербурзі перед Гоголем відкрилося нове життя зі своїми болючими проблемами. 

У листі до матері він писав: «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал». 

Гоголь побачив у Петербурзі суворі обставини життя «маленьких», простих людей. 

Захисту і допомоги їм не було звідки чекати. Усі негаразди існування «маленької 

людини» Гоголь відчув на власному досвіді. «Заботы и вечные беспокойства,— писав 

він у квітні 1830 р.,— тягчат меня всеми неразлучными с ними неприятностями. Я не 

понимаю, как я до сих пор с ума не сошёл. После бесконечных исканий мне удалось, 

наконец, сыскать место, очень однако незавидное». 

     Пізніше Гоголь писав: «Я терпел в жизни строгую нужду, не был богат и не имел 

никаких связей, но умел гордо презирать одно и не искать другого». Гоголь сподівався 

на літературний труд, святе мистецтво. Ще в Ніжині він написав романтичну поему 

«Ганц Кюхельгартен». 1829 року Гоголь опублікував власним коштом своє творіння під 

псевдонімом «В. Алов». Критики відгукнулись про поему негативно. Автор, забравши 

з крамниць усі екземпляри твору, знищив їх. У похмурому казенному Петербурзі Гоголь 

згадував рідну сонячну Україну. 

     Так виник задум «Вечорів на хуторі біля Диканьки» — книги, у якій втілено його 

мрію про красиве, вільне життя людини. через рік у журналі «Вітчизняні записки» 

з’явилася повість «Басаврюк, або Вечір проти Івана Купала», перша з циклу 

«Вечорів...». Романтична спрямованість, опоетизованість життя надавали творам 

Миколи Васильовича особливого колориту. Критики високо оцінили її. Особливо 

дорогим автору був відгук О. С. Пушкіна. Узагалі Пушкін відіграв важливу роль у 

творчому житті Гоголя (зокрема, підказав ідею написання «Ревізора» та «Мертвих 

душ»). Микола Васильович вважав його другом, зразком для наслідування. Друзями для 

нього стали також А. А. Дельвіг, В. А. Жуковський, П. О. Плетньов. Гоголь став 

популярним, ним та його творами захоплювались читачі, критики, відомі літератори. 

     Туга за батьківщиною, за мальовничою Україною змусила М. Гоголя наприкінці 1833 

р. клопотати про місце професора історії в Київському університеті Св. Володимира. 

Спонукала до цього ще й дружба з М. О. Максимовичем, професором-земляком, 

етнографом, фольклористом, істориком, ботаніком, майбутнім ректором Київського 

університету. «Я захоплююся заздалегідь, коли уявляю, як закиплять труди мої в Києві. 

Там скінчу я історію України й півдня Росії і напишу всесвітню історію. А скільки зберу 

там легенд, повір’їв, пісень! Якими цікавими можна зробити університетські записки, 

скільки можна умістити в них подробиць, цілком нових про сам край!» — 

переповнювався творчими планами письменник. «Туди! Туди! До Києва! Там, або 

навколо нього, звершалися діяння віковічності нашої. Багато можна буде зробити 

добра»,— писав він про свої сподівання Максимовичу. У цей же час він працював над 

книгами «Арабески», «Миргород» (1835). 

       Пушкін клопотав про надання Гоголеві кафедри загальної історії. Проте питання 

про призначення до Києва так і не було розв’язане. Це не завадило Миколі Васильовичу 

відвідувати Київ, гуляти його вулицями, оглядати Андріївську церкву й Києво- 

Печерську лавру. Після перебування в Києві Гоголь переробив «Тараса Бульбу». Тепер 

він остаточно пориває з педагогічною діяльністю: «Вже не дитячі думки, не обмежене 

коло моїх знань, а високі, сповнені істини й жахливої величі думки хвилювали мене». 

Гоголь розпочав роботу над другим томом «Мертвих душ». 

      З другої половини 1830-х рр. подальший розквіт таланту М. Гоголя пов’язаний із 

його драматургією. Етапною навіть в історії театру стала його соціальна комедія 

«Ревізор» (1836). Незабаром після прем’єри п’єси М. Гоголь виїхав на досить тривалий 



час за кордон. Він відвідав Німеччину, Швейцарію, Францію, Італію. 1842 року вийшла 

друком знаменита поема-роман «Мертві душі». 

     Останні роки життя письменника сповнені драматичних пошуків себе. Прямим 

підтвердженням тому було видання «Вибраних місць із листування з друзями» (1847). 

1848 року письменник повернувся на батьківщину, невтомно працював над другим 

томом «Мертвих душ». Та свої корективи внесла тяжка хвороба. Одного вечора Гоголь 

змусив слугу запалити комин — і спалив свої рукописи. 

      Не стало М. В. Гоголя 1852 р. Спочатку письменника поховали на кладовищі Свято-

Данилівського монастиря, а 1931-го останки письменника перепоховали на 

Новодівочому кладовищі в Москві. 

 

4. Картинна галерея (демонструються портрети Гоголя) 
 

    Для сучасників Гоголь був людиною-загадкою, яка постійно змінювалася: то весела, 

то похмура, то відкрита, то замкнена або навіть пихата. Це відбивалося навіть у його 

зовнішності. Існує багато прижиттєвих портретів Гоголя. Ось яким його побачив 

художник О. Г. Венеціанов після виходу «Вечорів на хуторі біля Диканьки» (демонструє 

відповідну репродукцію). Бадьоро підняту голову зображено в напівпрофіль. різкі риси 

обличчя пом’якшено виразом доброти й лукавства. Очі ледь насмішкуваті й дуже 

уважні. На губах — ледь помітна посмішка. Одягнений Гоголь за останньою модою, 

адже він часто відвідує своїх друзів із вищого світу (навіть В. А. Жуковського у 

царському палаці) й не хоче здаватися провінціалом. 

    Через 7 років, 1839-го, письменник С. Т. Аксаков так описував Гоголя: «Зовнішність 

Гоголя так змінилася [після поїздки до Рима], що його не впізнати: не було й сліду 

колишнього гладенько поголеного й остриженого франтика в модному фраку! 

Прекрасне густе волосся майже до пліч, красиві вуса, еспаньйолка довершували зміни; 

особливо в очах, коли він говорив, виражалися доброта, веселість і любов до всіх; коли 

ж він мовчав чи замислювався, то зараз же відбивалося в них серйозне прагнення чогось 

високого...» 

   Портрети М. В. Гоголя, виконані О. А. Івановим і Ф. А. Моллером (обидва — 1841), а 

також Е. О. Дмитрієвим-Мамоновим (1852; за замальовкою 1840-х) — геть інші. 

Відомий романіст Г. П. Данилевський згадував: «Середнього зросту, міцний і з 

абсолютно здоровим кольором обличчя, він був одягнений у темно-коричневе довге 

пальто й темно-синій оксамитовий жилет, наглухо застібнутий на всі ґудзики. Поверх 

атласного чорного галстука виднівся білий м’який комірець сорочки. Його довге 

каштанове волосся прямими пасмами спадало нижче вух, трохи загинаючись над ними. 

Тонкі, темні, шовковисті вусики ледь прикривали повні, красиві губи... Невеликі карі 

очі дивилися ласкаво, але обережно й не посміхаючись, навіть тоді, коли він говорив 

щось смішне. Довгий, сухий ніс надавав цьому обличчю й цим сторожким очам щось 

пташине. й водночас добродушно- гордовите. Так дивляться зі стріх українських 

хуторів, стоячи на одній нозі, уважно-задумливі лелеки». 

      Один із кращих портретів Гоголя створив живописець О. А. Іванов, який мешкав 

поруч із Гоголем у Римі й постійно малював письменника. На цьому портреті Гоголь 

по-домашньому відкритий, проте певна таємниця все ж зберігається. Здається навіть, 

що одне око Гоголя дивиться весело, а друге — сумує. 

 

      Про характер і вдачу Гоголя є десятки свідчень, і всі вони суперечливі, як 

суперечливе саме життя. За словами одного з товаришів, з якими він жив деякий час у 



Петербурзі, «не було людини, потайнішої від Гоголя: він умів поєднати засіб із метою, 

вдало обрати засіб і в найсприятливіший спосіб досягти мети». 

 

Завдання. Скласти портрет М. Гоголя у вигляді асоціативного куща. 
 

Учитель. «Театр — велика школа і кафедра»,— говорив М. В. Гоголь. І справді, театр 

часів Гоголя — це одне з найпопулярніших місць відпочинку, розвага, політично-

дискусійний клуб, не кажучи вже про «подіум» для демонстрування вбрання, збирання 

пліток та їхнього обговорення. Микола Васильович сам був талановитим актором, 

щоправда, самодіяльним, і знав силу драматургічного мистецтва, тому взявся написати 

комедію, яка б безжальним сміхом ударила по вадах чиновницько-бюрократичного 

суспільства, із яким він постійно мав справу. Як відомо, від самісінького дитинства 

Гоголь любив театр. Хлопчиком він був присутнім на домашніх виставах у маєтках 

Капністів, Трощинських, родичів Гоголів, та й у самих Гоголів-яновських. Кожна така 

вистава була для нього святом і залишала глибокий слід у душі. Юнаком він 

організовував учнівські вистави у Ніжинській гімназії, найкраще він грав комічні ролі. 

Викладачі й учні гімназії згадували: «жодній актрисі не вдавалася роль пані Простакової 

[комедія Д. І. Фонвізіна «Недоросток»] так добре, як грав її 16-річний Гоголь». Йому 

пророкували славу комічного актора. Та актором М. В. Гоголь не став. Він став 

письменником — видатним прозаїком і видатним драматургом. 

 

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням 
 

— У жовтні 1835 р. у листі до О. С. Пушкіна, у якому М. В. Гоголь цікавився 

враженнями генія російської літератури від своєї комедії «Одруження, або Зовсім 

неймовірна подія у двох діях» (переклад українською Олени Пчілки), Микола 

Васильович просив підказати «який-небудь сюжет, хоча б який-небудь смішний чи не 

смішний, але суто російський анекдот. Рука дрижить написати тим часом комедію». 

    Пушкін порадив написати комедію про удаваного ревізора, і Гоголь із задоволенням 

та натхненням працював над твором 5 місяців, багаторазово переписуючи створене. 

Останні виправлення розглядала театральна цензура за 5 днів до прем’єри, що відбулася 

19 квітня 1836 року. Вражають виняткова інтенсивність творчої роботи письменника та 

швидкість, із якою комедію було завершено. У цьому виявилася не тільки геніальна 

обдарованість Гоголя, а й внутрішня готовність митця до створення п’єси, накопичений 

матеріал. Недарма Гоголь запевняв Пушкіна, що «духом буде комедія на п’ять дій і, 

клянуся, буде смішнішою за чорта». Після прем’єри робота над твором не завершилася. 

Після виходу друком «Мертвих душ» восени 1842 р. Гоголь знову переробив комедію. 

І лише шоста редакція твору задовольнила його остаточно. 

      На диво, ця комедія не зазнала суворих переслідувань цензури, від яких постраждали 

попередні твори. Чому? Деякі дослідники вважають, що цензура та глядачі сприйняли 

«ревізора» як водевіль, комічну історію із життя провінційного містечка. Та водночас 

Миколі I приписують слова, сказані ним після відвідування вистави в 

Александринському театрі: «Ну й п’єска! Усім перепало, а мені найбільше!» Хоча, на 

думку гоголезнавця М. Б. Храпченка, цей епізод є лише історичною легендою. 

Постановка комедії «ревізор» в Александринському театрі викликала обурення дворян, 

чиновників, купців. Гоголя вразило звинувачення в тому, що він є ворогом Росії, що він 

обмовив її в комедії. Озлоблення проти «ревізора», загальне невігластво так засмутили 

письменника, що він почувався хворим і в червні 1836 р. вирушив лікуватися за кордон. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Підбиття підсумків уроку 

 

Інтерактивний прийом «Літературний ринг» 

- Чи згодні ви з думкою Панаса Мирного, висловленою у листі до М. М. Коцюбинського 

(25.12.1909 р.): «чутка доходила, що кияни були взагалі проти такого видатного 

художника слова, але чужого нашій мові слова. <...> Це правда, а й не зовсім суща 

правда: Гоголь хоч і митець чужої мови, але по духу й природі рідний нам, його навіть 

невмирущі типи з «Мертвих душ» — це зразки з наших панів, а не з кацапських. Відомо, 

наприклад, що Плюшкін та Іудушка Щедріна — це люди з одного поля; отже, Плюшкін 

зовсім наш, а іудушка — з кацапського краю. Що не кажіть, а Гоголь душею і натурою 

наш. Через це слід би нам його шанувати»? Наведіть аргументи за або проти. 

 

V. Домашнє завдання 

 
Опрацювати С. 165-190, підготувати інсценування яви I, ІІІ дії першої комедії Гоголя 

«Ревізор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. М. В. Гоголь. «Ревізор». Образи чиновників. 

Мета: продовжити цілісний аналіз комедії М.В. Гоголя «Ревізор», розкрити авторські новації у 

створенні комедійної інтриги та персонажів; розвивати й вдосконалювати учнівські 

компетентності аналізу й інтерпретації творів драматургії. 

 

Обладнання: фрагменти з фільму «Ревізор»; фрагменти з фільму-спектаклю «Ревізор 

 

В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу 

 все дурное в России, какое я тогда знал,  

все несправедливости, какие делаются в тех 

 местах и в тех случаях, где больше всего 

 требуется от человека справедливости, 

 и за одним разом посмеяться над всем. 

Микола Гоголь 
 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент 

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

III. Актуалізація опорних знань. Перевірка виконання домашнього завдання 

 

Робота з епіграфом 
- Виразно прочитайте слова Миколи Васильовича Гоголя, взяті за епіграф до нашого 

уроку. Виокремте смислові ключі висловлювання. У чому, по-вашому, полягає 

важливість сказаного Гоголем? (Це висловлювання Гоголя розкриває сутність 

авторського задуму створення комедії «Ревізор».) 

- Визначте місце й час художньої дії у комедії Гоголя «Ревізор». Яку роль вони 

відіграють у авторському задумі? Поміркуйте, чому Гоголь не дає читачеві конкретних 

орієнтирів. (Місце дії - безпосередньо: повітове місто (дім городничого, трактир, 

богоугодні заклади); село Підкотилівка Саратовської губернії (найбільша глибинка - 

порівняйте: «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,/ Там будешь горе горевать». (О.С. 

Грибоєдов). Таким чином Гоголь вибудовує всю адміністративну систему тогочасної 

Російської імперії. Центром дії він умисне робить повітове містечко, з якого за словами 

городничого, «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Саме в 

російській глибинці є найбільший прецедент для чиновників творити, що душа забажає, 

адже віддаленість від центру держави розв’язує їм руки, вони відчувають себе 

«каліфами на час», маніпулюють своїм становищем і долями людей. Спочатку може 

скластися враження, що такі дива відбуваються тільки на периферії, але приїжджий з 

Петербургу дрібний чиновник Хлестаков зриває маски й з петербурзької державно-

адміністративної машини. Час дії-сучасна Гоголю Росія, тобто 30-40 роки XIX століття. 

Драматург зумисне не використовує точної хронології й топографії. Все, що 

відбувається в «Ревізорі», відбувається в кожному куточку Російської імперії (і не тільки 

в ній) й не в якийсь конкретний проміжок часу, а повсякчасно, завжди. Тому зображене 

Гоголем набуває узагальнюючого характеру. Ця комедія про всіх й на всі часи.) 



- Удома ви добирали цитати до характеристики персонажів і міркували над їх 

розподілом у системі персонажів. Узагальнимо ваше самостійне дослідження у вигляді 

схеми-таблиці «Система образів комедії «Ревізор» Миколи Васильовича Гоголя». 

 
Система образів комедії «Ревізор» Миколи Васильовича Гоголя 

Головні персонажі Другорядні 

персонажі 

Епізодичні 

персонажі 

Антон Антонович Сквозник- 

Дмухановський, 

городничий. 

Іван 

Олександрович 

Хлестаков, 
чиновник із Петербургу. 

Анна Андріївна й Марія 

Антонівна, 

дружина й дочка городничого. 

Лука Лукич Хлопов, доглядач 

шкіл. 

Амос 

Федорович 

Ляпкін-Тяпкін, 
суддя. 

Артемій 

Филипович 

Земляника, 
попечитель 

богоугодних 

закладів. 

Іван Кузьмич Шпекін, 

поштмейстер. Петро Іванович 

Добчинський і Петро 

Іванович Бобчинський, міські 

поміщики. Осип, слуга 

Хлестакова. 

Християн Іванович Гібнер, 

повітовий лікар. Федір Андрійович 

Люлюков, 

Іван Лазаревич Растаковський, 

Степан Іванович Коробкін, 
відставні чиновники, почесні особи 

в місті. 

Дружина Хлопова. Степан Ілліч 

Уховертов, дільничний пристав. 

Свистунов, Пуговицин, 

Держиморда - поліцейські. 

Абдулін, купець. Февронія 

Петрівна Пошльопкіна, слюсар- 

ша. 

Жінка унтер-офіцера. Мишко, 
слуга городничого. 

Слуга трактирний. Гості, купці, 

міщани, просителі. 

 

IV. Аналітичні дослідження в просторі означеної теми уроку 

 

А) Бесіда 
- Звідки ми вперше дізнаємося про персонажів комедії? (З «Дійових осіб».) Поясніть, чи 

існує якась закономірність у представленні героїв комедії читачу? Хто з них є 

головними, другорядними та епізодичними персонажами? Поміркуйте, чому Гоголь не 

виставляє персонажів за їх роллю у творі? (Наприклад, дружина Хлопова без імені, яку 

тільки Лука Лукич в діалозі називає «Частенька», епізодичний персонаж - займає п’яте 

місце в переліку персонажів.) 

- Які чиновники представляють у п’єсі міську владу? 

- Чому Гоголь називає тільки посади чиновників, а не розкриває їхніх чинів відповідно 

до тогочасної «Табелі про ранги»? 

- Як ви думаєте, чому один із головних персонажів комедії Хлестаков представлений 

Гоголем в системі «Дійових осіб» не відразу за городничим, а тільки одинадцятим? 

- Поміркуйте, чому всі слуги винесені в самий кінець переліку персонажів, а Осип, слуга 

Хпестакова, названий відразу після свого пана? 

- Хто з персонажів найбільше рухає розвиток сюжету впродовж усієї п’єси та в окремих 

її епізодах? Що цим хотів показати Гоголь? Розкрийте новаторство митця в створенні 

комедійних персонажів. (Найбільше рухають розвиток сюжету городничий і 

Хлестаков, але в кожній яві є свої головні й другорядні персонажі. Наприклад, у дії І яві 



III головним стає поміщик Бобчинський, який приносить вісті про Хлестакова. Цього 

принципу виведення практичного кожного з персонажів на центральне місце залежно 

від ситуації й притримується Гоголь упродовж усієї п’єси. Це новаторська знахідка 

геніального митця.) 

- Як ви думаєте, чи є серед героїв «Ревізора» позитивні персонажі? Як у цьому виявилося 

новаторство Гоголя?(До Гоголя в традиції російської й української літератури 

(«Наталка Полтавка» І.П. Котляревського, «Недоросль» Д.І. Фонвізіна, «Горе з 

розуму» О.С. Грибоєдова) було характерно зображати як негативних, так і 

позитивних героїв. У комедії «Ревізор» фактично позитивних персонажів немає. їх 

немає навіть поза сценою і поза сюжетом. У всіх «грішки»!) 

- У чому полягає головний прецедент комедійної інтриги «Ревізора»? Хто його 

«запускає» й чому? (Звістка про приїзд до повітового містечка столичного ревізора. її 

запускає в дію городничий. Саме завдяки йому зав’язалася дія п’єси, адже страх 

городничого бути викритим у хабарництві, поганому виконанні обов’язків та інших 

гріхах перетворює •жалюгідну постать Хлестакова на грізного ревізора.) 

 

Перегляд відео «Звістка про приїзд ревізора». 

 

Б) Колективний збір інформації про городничого, створення комедійної 

«біографії» персонажа 
- Як ви розумієте посадові повноваження городничого? (У сучасній адміністративній 

ієрархії - це мер.) 

- Що ми знаємо про городничого? Як автор розширює інформацію про нього? Які 

асоціації викликає у читача ім’я головного героя Антон Антонович Сквозник-

Дмухановський? (Спочатку Гоголь називає його ім’я й посаду, автор ставить 

городничого в системі дійових осіб на перше місце, цим самим підкреслюючи його 

центральне місце в системі образів. Далі в «Зауваженнях для панів акторів» Гоголь 

надає авторську характеристику персонажа: «Городничий, уже постаревший на 

службе и очень неглупьій по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень 

солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни 

много, ни мало. Его каждое слово значи- тельно. Чертьі лица его грубьі и жестки, как 

у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, 

от низости к вьісоко- мерию довольно бьістр, как у человека с грубо раз- витьіми 

склонностями души. Он одет, по обьїкнове- нию, в своем мундире с петлицами и в 

ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженьїе, с проседью». (Поясніть сенс 

поєднання зовнішніх і внутрішніх характеристик персонажа. Хто такий «резонер»? 

(Резонер - людина, яка має схильність до довгих повчальних промов і просторікувань.) 

- Знайдіть у тексті п’єси цитати, що підтверджують авторську характеристику 

городничого: його резонерство, своєрідний розум, грубо розвинені нахили душі. 

 

В) Перегляд початкової сцени комедії «Ревізор», де городничий інформує вищих 

чиновників повітового містечка про приїзд ревізора (у тексті комедії ява І дії І) 
- Городничий таємно збирає перших осіб міста. Поясніть, чому інформація про приїзд 

«інкогніто» стає відомою прислузі (ключниці Авдотьї)? 

- Яку роль у характеристиці городничого й інших персонажів відіграють діалоги, 

авторські ремарки, здатність героїв говорити «на люди» та «вбік»? 

- Які «грішки» мають за собою міські чиновники? Які недоліки існують у роботі 

підвладних їм установ? 



- Яким чином рельєфне зображення образу чиновників міста і перш за все 

городничого пов’язане із сатиричним сенсом усієї комедії? (Традиція підкупу й обману 

посадової особи в Російській імперії (і не тільки в ній!) абсолютно природна і неминуча. 

Як низи, так і верхівка чиновного стану міста не мислять іншого результату окрім, як 

підкупити ревізора хаба- рем. Повітове безіменне містечко стає узагальненням усієї 

Росії: під загрозою ревізії розкривається справжня сторона характеру всіх героїв.) 

- Яку порадах по підготовці до зустрічі ревізора, які дає чиновникам городничий, та 

відповідях перших осіб міста Гоголь висміює їхню посадову невідповідність та 

зловживання своїми обов’язками? Які з них стали парадоксами-афоризмами? Чому? Чи 

дбає городничий про наведення порядку? (Ні. Він радить напустити тумані в очі 

столичному ревізору, а після його від’їзду нехай усе буде як і раніше. «Смотрите, по 

своей части я кое-какие распо- ряженья сделал, советую и вам»; «захочет прежде 

всего осмотреть подведом- ственньїе вам богоугодньїе заведення — и потому вві 

сделайте так, чтобьі все бьіло прилично: колпаки бьши бьі чистьіе, и больньїе не 

походили бьі на куз- нецов, как обьїкновенно они ходят по-домашнему»; «насчет 

врачеванья мьі с Христианом Ивановичем взяли свои мерьі: чем ближе к натуре, тем 

лучше, — лекарств дорогих мьі не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так 

умрет; если вьіздоровеет, то и так вьіздоровеет»; «обратить внимание на 

присутственньїе места. У вас там в передней, куда обьїкновенно являются просители, 

сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которьіе так и шньїряют 

под ногами»; «над самьім шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вьі любите 

охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять 

его можете повесить»; «нет человека, которьій бьі за собою не имел каких-нибудь 

грехов. Зто уже так Самим Богом устроено»; «Грешки грешкам - рознь. Я говорю всем 

открьіто, что беру взятки, но чем взятки? Борзьіми щенками. Зто совсем иное дело.( 

- ) Ну, щенками или чем другим - все взятки»; «умньїй человек — или пьяница, или рожу 

такую состроит, что хоть святьіх вьіноси»; « Колпаки чистьіе надел на больньїх, да 

и концьі в воду»; «С тех пор как я принял начальство, — может бьіть, вам покажется 

даже невероятньїм, — все как мухи вьіздоравливают» і т.д.) 

- Поміркуйте, чому Бобчинський і Добчинський прийняли Хлестакова за ревізора? 

(«Зто, говорит, молодой человек, чиновник, - да-с, - едущий из Петербурга, а по 

фамилии, говорит, Йван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую 

губернию и, говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из 

трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить». Как сказал 

он мне зто, а меня так вот свьіше и вразумило. «З!» - говорю я Петру Ивановичу...» ) 

- Чому ніхто не ввімкнув мізки й не перевірив «версію» Бобчинського й Добчинського? 

(Усі чиновники з «грішками», всі трясуться за своє становище. Страх сильніший за 

здоровий глузд!) 

 

Завдання. Познайомившись із зауваженнями автора для панів акторів і з I дією 

комедії, заповни таблицю. 

 

Посада Ім’я Характеристика 

автора 

Чим 

займається? 

Риси 

характеру 
Городничий 

Доглядач шкіл 

Суддя 

 

 

   



Попечитель 

богоугодних 

закладів 

Поштмейстер  

 

 

 

 

- Розгляньте повітове містечко Устюжне (презентація). Чи схоже воно на те, яке описане 

в комедії «Ревізор»? 

 

V. Рефлексія. 

 

VІ. Домашнє завдання. 

 

Підготувати портфоліо Хлєстакова (обов’язково використати цитати), створити 

асоціативний колаж «Хлєстаков» (завдання на вибір). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. М. В. Гоголь. «Ревізор». Образ Хлєстакова та його динаміка. 

 

Мета: продовжити цілісний аналіз комедії М.В. Гоголя «Ревізор», розкрити образ Хлєстакова; 

розвивати й вдосконалювати учнівські компетентності аналізу й інтерпретації творів драматургії. 

 

Обладнання: фрагменти з фільму «Ревізор»; фрагменти з фільму-спектаклю «Ревізор 

 

 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент 

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

III. Актуалізація опорних знань. Перевірка виконання домашнього завдання 

 

Онлайн-тести за змістом комедії «Ревізор». 

 

IV. Аналітичні дослідження в просторі означеної теми уроку 

 

Бесіда. 

- Гоголь любив давати героям своїх творів промовисті прізвища. Які асоціації у вас 

викликає прізвище «Хлестаков»? Порівняйте власне сприйняття з інтерпретацією 

прізвища «Хлестаков» відомим російським письменником Володимиром Набоковим: 

«...створює відчуття легкості, бездумності, пустої балачки, свисту тонкої тростини, 

ляскання об стіл карт, вихваляння гульвіси і молодецтва покорителя сердець...». 

- Що Гоголь пише про Хлестакова в зауваженнях для акторів? 

-  Проілюструйте авторську характеристику прикладами з тексту. Знайдіть сцени, в яких 

герой виявляє пустоголовість, нездатність надовго затримувати увагу на якомусь 

предметі. 

 

Демонстрація асоціативних колажів до образу Хлєстакова. 

 

- Розкрийте принцип уведення образу Хлестакова в розвиток подій комедії «Ревізор». 

Чому спочатку знайомство з ним відбувається зі слів Бобчинського і Добчинського, далі 

про нього досить просторо говорить його слуга Осип (дія II, ява І), а вже потім він сам 

з’являється на сцені? 

-  Виділіть ключові слова в характеристиці Хлестакова міськими поміщиками та 

Осипом. Порівняйте сприйняття Хлестакова Осипом з авторською характеристикою 

персонажа в «Замітках для панів акторів». (Такий принцип уведення героя в дію створює 

контраст його сприйняття міськими чиновниками й поміщиками та тим, ким він є 

насправді, тим важливіше, що його детально характеризує людина, яка знає його 

найкраще - слуга Осип, розумний, тверезо мислячий пройдисвіт.) 

- Як Хлестаков опинився в місті? Скільки часу він там вже перебував? Чому його 

відмовлялися годувати в трактирі? 

 



Перегляд фрагменту «Голодний Хлестаков» (яви II—VII дії II) 

Перегляд фрагменту «Городничий в заїзді у Хлестакова» (у тексті цьому епізоду 

відповідає ява восьма дії II) 

- У якому стані перебувають обидва герої? Чому? 

- Хто з них перший оговтався від страху? 

- Чому городничий сприймає слова Хлестакова, які є істинним відображенням його 

становища, як «напущення туману»? 

- Доведіть, що Хлестаков йде ва-банк. Чи розуміє він відразу, що його приймають за 

іншого? Що в характері Хлестакова та поведінці городничого допомагає йому стати 

господарем ситуації? 

- Які нюанси в розуміння образу Хлестакова додає діалог двох слуг, Осипа й Мишка (дія 

III, ява четверта)? 

- Як Хлестакова намагаються задобрити міські чиновники? З чого починається злет 

псевдоревізора? 

 

Перегляд фрагменту «Сцена брехні» (у тексті ява шоста третьої дії) 

- Чому Хлестакова «понесло»? (Він добряче п’яний, а у п’яного на язиці те, що на умі.) 

- Простежте, як брехня накручуються як снігова куля. Доведіть, що це дивовижний 

експромт. Що чи хто його підігріває у брехні? («Вьі, может бьіть, думаєте, что я 

только переписьіваю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Зтак 

ударит по плечу: «Приходи, братец, обедатьі». «Хотели бьіло даже меня коллежским 

асессором сделать, да, думаю, зачем» (колезький асесор в «Табелі про ранги» з 14 

позицій займає восьму позицію, що відповідає військовому чину майора). «Я не люблю 

церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно».«А один раз 

меня приняли даже за главноко- мандующего: солдатьі вьіскочили из гауптвахтьі и 

сделали ружьем. После уже офицер, которьій мне очень знаком, говорит мне: «Ну, 

братец, мьі тебя совершенно приняли за главнокомандующего». «С хорошенькими 

актрисами знаком. Я ведь тоже разньїе водевильчики... Литераторов часто вижу. С 

Пушкиньім на дружес- кой ноге. Бьівало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» 

—«Да так, брат, — отвечает, бьівало, — так как-то все...» Большой оригинал». 

«Моих, впрочем, много єсть сочинений: «Женитьба Фигаро», 

«Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помию. И все случаем: я не хотел 

писать, но театральная дирекция говорит: 

«Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: 

«Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. 

У меня легкость необьїкновенная в мьіслях. Все зто, что бьіло под именем барона 

Брамбеуса, «Фрегат «Надеждьі» и «Московский телеграф»... все зто я написал», «єсть 

другой «Юрий Милославский», так тот уж мой». 

«Я ведь тоже бальї даю». «Там у нас и вист свой составился: министр иностранньїх 

дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я». 

 

- Який сенс має репліка «Как взбежишь по лестнице к себе на четвертьій зтаж - скажешь 

только кухарке: «На, Маврушка, шинель...» Что ж я вру — я и позабьіл, что живу в 

бельетаже. У меня одна лес- тница стоит... А любопьітно взглянуть ко мне в переднюю, 

когда я еще не проснувся: графьі и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и 

сльїшно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...»? (Хлестаков забрехався, але міські 

«грішники» цього не помічають. Вони засліплені нісенітницями Хлестакова, у яких він 

використовує високі чини й посади. Побачивши реакцію присутніх (вони не можуть 

всидіти на місці в виду такої поважної столичної штучки!), Хлестаков вигадує історію 



з керуванням департаментом, де ключовими фразами є «Йван Александрович, 

ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вьішел в 

халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список 

тоже... «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и бьіть, 

говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я...» И 

точно: бьівало, как прохожу через департамент, — просто землетрясенье, все 

дрожит и трясется, как лист. Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков 

горячится сильнеє.) 

 

- О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам Государственньїй совет 

боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам 

себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут 

сейчас в фельдмарш... (Поскальзьівается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с 

почтением подцер- живается чиновниками.)» 

- Доведіть, спираючись на сцену брехні, що Хлестаков нічого з себе не являє, що він - 

пустушка. 

 - Доведіть, що керівним правилом чиновників у спілкуванні з вищою посадовою 

особою є слова Добчинського «когда вельможа говорит, чувствуешь страх». 

- Як і з якою метою брехню Хлестакова підсилює Осип? У чому комізм різниці запитань 

городничого про Хлестакова, які він задає Осипу, й запитань його дружини й дочки? Я 

хитрий слуга переслідує власний інтерес? 

- Чому поки п’яний Хлестаков спить, всі персонажі переходять на шепіт? Як це їх 

характеризує? Чому кожен з них особисто збирається задобрити ревізора? 

- Чи розуміє Хлестаков, чому його так добре приймають? Як він використовує цю 

ситуацію? 

 

Перегляд фрагменту «Хабарі» (яви III- VIII дії четвертої) 

 
- У якій послідовності відбулося давання хабаря псевдоревізорові? (Суддя Ляпкін-

Тяпкін, поштмейстер Шпекін, наглядач училищ Хлопов, наглядач богоугодних установ 

Земляника, поміщики Бобчинський і Добчинський.) 

- Яку універсальну формулу отримання хабаря винайшов Хлестаков? («дайте их (гроші 

- О.Г.) мне взаймьі») Як вона спрацьовувала в кожній конкретній ситуації? 

- Як ви думаєте, чому всі чиновники одягнені по формі? Хто з них найогидніший? 

(Земляника. Він крім того, що має «грішки» в своєму відомстві, доносить на всіх інших, 

маючи намір не давати хабаря.) 

- Доведіть, що нахабство Хлестакова все зростає? Чому це відбувається? Простежте, як 

зі звичайнісінького попрошайки Хлестаков перетворюється на безсоромного вимагача. 

Особливу увагу зверніть на епізоди із Земляникою та Бобчинським і Добчинським. 

Поміркуйте, чому міські поміщики Бобчинський і Добчинський теж опинилися серед 

тих, хто дав хабаря Хлестакову, адже вони не несли ні за що відповідальності? З якими 

проханнями вони прийшли до Хлестакова, в чому їх абсурдність? 

- Як ви думаєте, чому «задобрювання» ревізора грошима розпочинає і завершує 

городничий? 

 

V. Рефлексія 
- Доведіть, що найбільше Гоголь висміяв хабарництво як суспільну ваду. Розкрийте 

огидність хабарництва з обох сторін в зображенні Гоголя (із з боку міських чиновників, 

і з боку Хлестакова). 



- Чому Хлестаков не збирався від’їжджати? 

- Чому Осип наполягає на необхідності забратися якомога скоріше з містечка? Хто 

виявився у даній ситуації передбачливішим і розумнішим? 

- Як ви думаєте, чому Гоголь не завершив походеньок Хпестакова обдиранням 

чиновників, а ще й влаштував фарс із заручинами з дочкою городничого? (Городничий 

має потерпіти повне фіаско.) 

- Порівняйте поведінку та мову Хлестакова у сценах з прохачами (купцями, міщанами) 

і в епізодах з Анною Андріївною та Марією Антонівною (дія IV, яви Х-ХУ). 

- Визначте риси характеру Хлестакова, що виявляються у сценах з чиновниками, 

прохачами, дружиною і дочкою городничого. 

- Яка риса є домінантною в характері Хлестакова? 

- Порівняйте два монологи Хлестакова: з яви V дії II і з яви VIII дії IV. Відзначте різницю 

в словах, виразах, інтонаціях героя. Чим зумовлена ця зміна? 

- Чи розвивається образ Хлестакова впродовж дії твору? Поясніть свою думку. 

- Як ви вважаєте, чому ніхто з міських чиновників до ознайомлення з листом Хлестакова 

до Тряпічкіна так і не зрозумів, що він не ревізор? У чому істинна сутність Хлестакова? 

(«В том-то и штука, что он не уполномоченньїй и не особа! (...) Ни се ни то; черт знает 

что такое!») 

- Чому на роль псевдоревізора Гоголь обрав таку нікчемну людину, як Хлестаков? 

- Сучасники дорікали Гоголю тим, що в комедії «Ревізор» немає жодного позитивного 

героя. На це письменник відповів у замальовці «Театральний роз’їзд після 

представлення нової комедії» (1842): «Дивно: мені шкода, що ніхто не помітив чесної 

особи, яка була в моїй п’єсі. Так, була одна чесна, шляхетна особа. Це сміх». Як ви 

розумієте слова Гоголя? 

 

Самостійна робота 
Письмово порівняйте двох головних брехунів комедії М.В. Гоголя «Ревізор”, 

городничого і Хлестакова. Головне питання - мотиви брехні персонажів. Хто з них 

більш небезпечний? 

 

VI. Аргументація й виставлення оцінок за урок 

VII. Домашнє завдання: 

Завершити написання порівняльної характеристики городничого і Хлестакова. 

Поміркувати щодо сутності головного конфлікту комедії «Ревізор» та художніх засобів 

його утілення Гоголем у творі. Створити афішу до комедії «Ревізор»* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. М. В. Гоголь. «Ревізор». Засоби комічного у творі. Специфіка 

художнього конфлікту й жанру п’єси. 

Мета: розкрити сутність і специфіку конфлікту комедії Миколи Васильовича Гоголя «Ревізор», 

показати художні шляхи його втілення у творі; розкрити актуальність художнього месиджу Гоголя; 

розвивати навички цілісного аналізу твору, призначеного для сценічного втілення; розвивати 

критичне мислення учнів. 

 
Обладнання: фінальні фрагменти з екранізацій комедії «Ревізор», ілюстраці до твору, портрет 

письменника, тексти комедії.  
 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань.  
 

Онлайн-тести за змістом комедії. 

 

III. Оголошення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 

IV. Аналітичне дослідження в просторі означеної теми уроку 

Бесіда за фіналом комедії «Ревізор» 

 

Учитель. Ми повертаємося до п’ятої дії тексту комедії «Ревізор». 

- Визначте роль цієї дії в композиції твору й розвитку сюжету. 

- Чому в даній частині твору образ Хлестакова присутній лише опосередковано? 

- З якою метою городничий збирає у себе в домі бенкет? Навіщо авторові потрібно 

зібрати усіх персонажів у одному місці? 

- Як до тріумфу городничого ставляться його гості? Доведіть, спираючись на текст, що 

у своїх вітаннях вони нещирі й заздрісні. 

- За епіграф до комедії Гоголь узяв приказку «В нього пика бридка, а він на дзеркало 

наріка». Як пов’язаний епіграф з образами чиновників у творі? (Спочатку в комедії не 

було епіграфа. Деякі критики звинувачували Гоголя в тому, що він обмовив Росію, 

створивши непривабливий образ провінційного міста. Здійснюючи редакцію комедії 

1842 року, письменник додав епіграф. Цими словами Гоголь відповів на докори, ніби 

говорячи: п’єса - не наклеп, а дзеркало, яке безпристрасно відображає реальне 

становище в суспільстві.) 

- Як ви думаєте, чому поштмейстер Шпекін не був присутній на бенкеті від самого 

початку? Чим став лист Хлестакова, оприлюднений Шпекіним? 

 

Перегляд фіналу комедії «Ревізор» в екранізаціях 1952, 1982, 1985, 1996 років (на 

вибір учителя 2-3) 

- Який з фіналів найадекватніше відтворює авторський текст? Чому ви так вважаєте? 

Які нюанси у вирішення розв’язки додає кожна режисерсько-акторська інтерпретація? 

- Хто з виконавців ролі городничого найкраще передав міру його потрясіння? 

Подумайте, цей персонаж постає перед читачем (глядачем) у кінці п’єси смішним чи 

страшним? Аргументуйте відповідь. 



- Яку роль відіграє останній монолог городничого? Виділіть у ньому ключові слова. Що 

є причиною обурення городничого? Чого найбільше боїться чиновник з «грішками»? 

- Зробіть висновок: які людські та чиновницькі вади викрив Гоголь за допомогою образу 

городничого? Поясніть, чому городничий, що «тридцать лет живет на службе», котрого 

«ни один купец, ни один подрядчик не мог провести», котрий «мошенников над 

мошенниками обманьївал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовьі обворовать», 

котрий «трех губернаторов обманул», сам потрапив в оману на рахунок Хлестакова, в 

якому «вот просто ни на полмизинца не бьіло похожего на ревизора»? 

- Як герої комедії дізналися про приїзд справжнього ревізора? 

- Чому Гоголь завершив комедію німою сценою? Чому драматург надавав цій сцені 

особливого значення й попереджав про це акторів у «Зауваженнях...»? («Німа сцена» 

має важливу композиційну роль. В момент читання листа Хлестакова втрачається те, 

що зв’язувало героїв упродовж усієї сценічної дії, - страх. І єдність людей розпадається 

на очах. І тут з’являється жандарм, який повідомляє про справжнього ревізора!.. Як 

грім серед ясного неба! Страшне потрясіння, яке викликала ця звістка, знову об’єднує 

людей Жахом, вищою формою страху. Але це вже не єдність живих пройдисвітів з 

«грішками», а єдність непорушних окам’янілостей, їхня німота й застиглі пози 

демонструють вичерпність героїв у їхній безплідній гонитві за міражем ревізора. Через 

це ми не можемо з переконаністю сказати, що й прибулого справжнього ревізора вони 

прийматимуть так само, як і Хлестакова: надто глибинна й остаточна їхня 

вичерпність в міражному житті. Це дозволяє говорити про остаточний перехід 

комічного в трагічне.) 

 

З’ясування сутності й специфіки головного конфлікту комедії М. В. Гоголя 

«Ревізор» 

- Будь-який драматичний твір вибудовується на конфлікті. Визначте сутність і 

специфіку головного конфлікту комедії «Ревізор». (У комедії Гоголя наявні два 

конфлікти - реальний і фантастичний, так звана «міражна» інтрига. Реальний: 

чиновники-негідники й справжній ревізор. Фантастичний: злочинні чиновники й 

«фантом» ревізора, створений їхньою переляканою уявою.) 

- Який із конфліктів - реальний чи фантастичний - рухають розвиток сюжету? 

(Головною в розвитку дії є «міражна» інтрига, у якій з повною силою виявляє себе 

гоголівський алогізм. Комедійний конфлікт побудований на парадоксі. Недолугий 

Хлестаков зміг обдурити й майстерно обвести круг пальця досвідченого й розумного 

городничого й багатьох інших чиновників. Він тому виявився хитрішим, тому що був 

більш простодушним. Адже він не збирався брехати й говорив городничому у заїзді про 

своє становище так правдиво й щиро, що Сквозник- Дмухановський навіть на мить не 

засумнівався: перед ним досвідчений ревізор, який хоче приспати його пильність , 

обдурити й вивідати все, що йому потрібно. Якби Хлестаков брехав свідомо, він був би 

зрозумілим, і розгадати його було б простіше. Але Хлестаков діє імпульсивно, йде ва-

банк, і цим збиває з толку всіх, починаючи з городничого. Безумовно, не останню роль у 

цьому зіграв загальних страх, цей імпульс, на якому тримається конфлікт в комедії. 

Саме страх не дає городничому й іншим чиновникам відкрити очі, включити розум, коли 

Хлестаков вивергає на них такий потік брехні, у який складно повірити навіть людині 

неосвіченій. За словами Гоголя,«самьій ужас, страх ожидания, гроза идущего вдали 

закона», що оволодіває чиновниками, й формує драматичну ситуацію «Ревізора». П’єса 

зав’язується першою ж реплікою городничого: «Я пригласил вас, господа, с тем чтобьі 

сооб- щить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор». З цього моменту страх 



починає сковувати героїв й зростає від репліки до репліки, від дії до дії, поки не 

перетворюється на паралізуючу силу в сцені брехні Хлестакова.) 

 

- Чим завершується міражна інтрига «Ревізора»? (Вона завершується перетворенням 

Хлестакова на значну особу, державну людину, тобто наповненням повної пустоти 

вигаданим змістом. її розвиток обумовлений не тільки страхом і нелогічністю 

мислення чиновників. Але й якостями самого Хлестакова. Він не просто дурень, він 

«ідеальний дурень». Якби поряд не було розумного Осипа, він так і не відчув би небезпеки 

становища, в якому опинився. Навіть у листі Тряпічкіну він пише, що його «по 

петербургской физиономии и по костюму» прийняли за генерал-губернатора (але ж не 

за ревізора!!!). Така простодушність і ненавмисність дозволяють йому нікого не 

обдурювати: він просто грає ті ролі, які нав’язують йому чиновники. У сцені брехні 

Хлестаков в очах чиновників робить карколомну кар’єру. Це кульмінація міражної 

інтриги.) 

- Літературознавці визначають ще один план комедійного конфлікту «Ревізора» - 

внутрішній конфлікт. Як ви думаєте, які сили стоять по обидва боки цього конфлікту і 

як його намагаються вирішити персонажі Гоголя? (Цей найважливіший внутрішній 

конфлікт твору- конфлікт моралі. Він виявляє себе ще в експозиції. Це найважливіше 

протиріччя, що існує в свідомості чиновників: між брудними руками й абсолютно 

чистою совістю (в їхньому розумінні). Всі вони щиро вірять, що за кожною розумною 

людиною «водяться грішки», що це «від Бога», й гріх «пропустити те, що пливе в руки». 

Такі вони самі й таку «розумну людину» сподіваються зустріти й у ревізорі. Тому всі 

їхні зусилля спрямовані не на спішне виправлення «грішків», а лише на прийняття 

косметичних мір, які б дали можливість ревізору закрити очі на істинний стан речей 

в місті - зрозуміло, за певну винагороду. Всі персонажі, починаючи з городничого, не 

почуваються винними й діють не за злим умислом, а тому що так заведено. Повсякчас 

створюючи прецеденти порушення закону, вони й не думають, що їхні дії неправомірні. 

їхня свідомість до того алогічна, що вони городять нісенітниці. Наприклад, за словами 

,3емлянтки, хворі «все как мухи вьіздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, 

как уже здоров». Або слова городничого про унтер-офіцерську вдову, яка «сама себя 

вьісекла». Створюючи портрет суспільства й показуючи недосконалість людини, 

позбавленої морального закону, Гоголь знаходить новий тип драматичного конфлікту 

без позитивного героя, віддаючи його місце Сміху, єдиній здоровій субстанції у цьому 

суспільстві, що загрузло в чиношануванні та хабарництві, в порушенні моральних і 

суспільних законів.) 

 

V. Рефлексія 

- Визначте жанрову своєрідність п’єси М.В. Гоголя «Ревізор» та новаторство драматурга 

у розробці комедійного сюжету. (Гоголь цілком відмовився від дотримання принципів 

класицистичної комедії. У «Ревізорі» відсутнє дотримання «трьох єдностей», немає 

любовної інтриги, відсутні позитивні персонажі, комедія об’єднала в собі ознаки 

комедії обставин і комедії характерів та комедії моралі, стиль твору 

фантасмагоричний. Сценічні поштовхи, що рухають дію, Гоголь знаходить не в 

зовнішніх подіях (головний прийом світової драматургії), а в несподіванках, що 

виявляють себе у самих характерах, у багатогранності людської натури. З цим 

пов’язана реалістичність мотивації вчинків персонажів і подій. Наприклад, Гоголь 

вмотивовує читання Шпекіним листа Хлестакова до Тряпічкіна вже з самого початку 

п’єси. Ще в першій дії ми дізнаємося про любов поштмейстера до читання чужих 

листів. Лист Хлестакова адресований в «Почтамтскую улицу», з чого Шпекін вирішив, 



що ревізор «нашел беспорядки по почтовой части». Таким чином все замикається в 

розв’язці комедії.) 

- Чому флірт Хлестакова з дружиною і дочкою городничого не можна вважати 

любовною лінією твору? Яка його роль у композиції твору? (Це пародія на любовну 

інтригу. Головний акцент у творі зроблений на суспільних відносинах. В основі сюжету 

лежать події соціального характеру, ті явища побуту, які характеризують 

найсуттєвіші сторони сучасної авторові Росії. Ідейно-композиційна роль любовної 

колізії «Ревізора» полягає в тому, що нею матеріалізується, впритул наближається до 

чиновників ще один міраж - образ Петербургу, омріяний, ваблячий. Він стає майже 

реальністю завдяки удаваному сватанню: родина Сквозника-Дмухановського вже на 

півшляхудо Петербургу,чим викликає небачену заздрість провінційних чиновників; Анна 

Андріївна вже «дихає» особливим «амбре» своєї петербурзької кімнати, городничий 

приміряє через плече орденську стрічку. Матеріалізований міраж Петербургу 

конкретизується у наївних роздумах персонажів.) 

- Яку роль відіграє у тексті образ Петербургу? Якими художніми засобами й навіщо він 

створюється ? (Образ Петербургу вводиться в комедію різними способами. Про своє 

становище в столиці бреше Хлестаков, образ головного міста країни виникає у його 

листі до Тряпічкіна, він виникає у мріях чиновників, своїми спогадами про Петербург 

ділиться Осип. Але дивовижно, образ вигаданого Хлестаковим Петербургу й реального 

міста, що складається з його обмовок та з листа, майже не відрізняються. В обох 

випадках це місто, в якому панує Страх. «Страхоточивьій город», тільки в одному 

випадку Хлестакова боїться «государ- ственньїй совет», департамент, де при його 

появі - «просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как лист», а в іншому він сам 

боїться кондитера, який може потягти його за комір «по поводу сьеденньїх пирожков 

на счет доходов аглицкого короля». Точно так нафантазовує собі образ Петербургу й 

городничий.) 

- Чому Петербургу не боїться Осип? (Він стоїть поза чиновницько-бюрократичною 

ієрархією, його нічого труситися зі страху.) 

- Доведіть, що головний художній засіб комічного - це іронія й гротеск, а не сатира. (У 

п’єсі немає викривальних інвектив, характерних для комедій доби класицизму й 

Просвітництва. Єдине місце в комедії має викривальний характер: остання репліка 

городничого («Чему смеетесь? Надсобой смеетесь!» Гротескність комедії полягає в 

тому, що практично все побудовано на перебільшенні. До ідеальності доведена не 

тільки дурість Хлестакова, а й уся міражна інтрига , що висвітлила абсурдним 

блиском життя людини в її гонитві за міражами, коли кращі людські сили 

витрачаються на прагнення наздогнати пустоту, так геніальну втілену у Хлестакові. 

Скам’янілість «німої сцени» підкреслює, гротескно висвітлює ілюзорність, 

міражність прагнень, на досягнення яких кладеться нерідко все життя.) 

- Доведіть, що Гоголь створює колективний негативний образ російського чиновництва. 

Чим він цікавий сучасному читачу? 

- Чи залишає нам Гоголь надію на те, що з приїздом справжнього ревізора все буде 

інакше? (Моральне спустошення чиновників досягло вже тієї межі, коли зміна осіб 

навряд чи змінить ситуацію. На місце цих чиновників прийдуть інші, адже розтліває 

людину відсутність внутрішнього контролю, а не сама влада.) 

- Доведіть, що «Ревізор» - це реалістична комедія. Як абсурдність розвитку сюжетної 

лінії пов’язана із авторським задумом твору? У чому полягає її узагальнюючий 

характер? 

- Наскільки актуальною залишається комедія М.В. Гоголя «Ревізор» в сьогоденні? 

 



VI. Аргументація й виставлення оцінок за урок 

VII. Домашнє завдання. 

 

Прочитати С. 191 – 205, підготувати віртуальну екскурсію до Петербурга ХІХ століття* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. М. В. Гоголь. «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні 

теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани 

повісті «Шинель». Особливості сюжету й композиції. 

Мета: ознайомити учнів з історією задуму й створення повісті М.В. Гоголя «Шинель» та її сюжет- 

но-композиційними особливостями; розпочати аналітичне дослідження тексту з акцентом на харак- 

теристиці «свого» й «чужого» світів головного героя (перша частина твору); показати роль 

художньої деталі в тексті повісті та втіленні авторського задуму твору; вдосконалювати в учнів 

навички цілісного аналізу тексту, що належить до жанру повісті. 

 
Обладнання: фрагменти з художнього фільму «Шинель», тексти твору, ілюстрації, портрет 

письменника. 

 
Усі ми вийшли з гоголівської «Шинелі». 

Федір Михайлович Достоєвський 

 

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент 

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

 

Віртуальна екскурсія Петербургом ХІХ століття. 

 

ІІІ. З’ясування задуму й історії створення повісті М. Гоголя «Шинель» 

 

Історія задуму й створення: За свідченням П. Анненкова, початковий задум «Шинелі» відноситься 

до 1836 року. Якось Гоголь почув канцелярський анекдот, створений на реальних подіях, про бідного 

чиновника, який був пристрасним мисливцем і ціною жорстокої економії та виснажливої 

понаднормової праці зібрав гроші й купив собі добру рушницю. Але першого ж дня, коли він вирушив 

на човні Фінською затокою на полювання, рушниця зачепилася за густі зарості очерету і впала в воду. 

Чиновник після цього захворів і був при смерті. Його товариші дізналися про це, зібрали гроші й 

купили йому таку саму рушницю. Усі, хто слухав цю історію, голосно сміялися, за виключенням 

Гоголя. Пізніше в створенні повісті «Шинель» він відштовхнувся від цієї події. У робочій редакції 1839 

року твір мав назву «Повість про чиновника, що краде шинелі», а головного героя звали Акакій 

Акакійович Тішкевич. Уривок з першої редакції, набагато більш гумористичної, ніж остаточна, був 

продиктований М. П. Погодіну в Марієнбаді в липні-серпні цього року. Упродовж наступних півтора 

років, проведених у Відні та Римі, Гоголь ще тричі брався за повість, але довести її до кінця зміг тільки 

навесні 1841 року, і то під тиском Погодіна. У другій редакції головний герой отримав ім'я «Акакій 
Акакійович Тишкевич», яке незабаром було змінено на «Башмакевич». У третій редакції комічна 

інтонація стала поступатися місцем сентиментально-патетичній. Оскільки авторський рукопис повісті 

не зберігся, літературознавцям складно визначити, чи піддавалася повість якійсь цензурній переробці 

напередодні публікації, чи ні. За відомостями Н. Я. Прокоповича, цензор А. В. Никитенко «хоча не 

торкнувся нічого істотного, але викреслив деякі вельми цікаві місця». Після виходу 3-го тому зібрання 

творів Миколи Гоголя повість не викликала розгорнутих критичних відгуків і за життя митця більше 

не перевидавалася. Твір сприймався в ряду інших комічних і с нтиментальних повістей про бідних 

чиновників, яких досить багато з'являлося в кінці 1830-х років. Відштовхнувшись від цієї реальної 

історії, Гоголь написав свою повість «Шинель» про «маленьку людину», що живе безпросвітним 

життям, позбавлена елементарної поваги до себе. Великий письменник умисно поставив свого героя в 

ситуацію абсолютного відчуження, щоб з одного боку викликати до нього співчуття, а з іншого, 

показати бездуховність і жорстокість оточуючого світу, який в Башмачкіні не бачить людину. Твір 

було завершено в 1841 році й перша публікація відбулася в 1842 році. Повість увійшла до циклу 



«Петербурзькі повісті» разом з «Невським проспектом», «Портретом», «Носом». Повість «Шинель» 

відразу посіла особливе місце не тільки серед повістей петербурзького циклу, а й у всьому творчому 

спадку Гоголя. Бєлінський назвав «Шинель» «одним із найглибших творінь Гоголя», Герцен – 

«колосальним твором». Достоєвський вважав, що саме гоголівська «Шинель» започаткувала в 

російській літературі традицію творів високого гуманістичного змісту, відзначеного особливою 

увагою, турботою та співчуттям до долі «маленької людини». Саме в цьому сенсі Достоєвський 

говорив про те, що ціле покоління російських демократичних письменників вийшло з гоголівської 

«Шинелі».  

 

Звернення до епіграфу уроку 

- Як ви розумієте вислів «маленька людина»? 

- Кого з письменників російської літератури вважають зачинателем цієї теми в красному письменстві? 

(Визначення «маленька людина» використовується для позначення типу літературних героїв, який 

зображує людей, що займають найнижчі місці в суспільній ієрархії. Як правило, це соціально прини- 

жені особи, що потерпають від несправедливості, відчуження, злиднів. Першим у російську літературу 

цю тему ввів Олександр Сергійович Пушкін в повісті «Станційний доглядач».) 

 

ІV. З’ясування первинних вражень та особливостей сюжету й композиції твору М.В. Гоголя 

«Шинель» 

– Поясніть, чому твір Миколи Васильовича Гоголя «Шинель» вважають реалістичною повістю? 

– Про що цей текст? Стисло передайте сюжетну лінію повісті. (Сюжет повісті «Шинель» побудований 

у формі розповіді про трагікомічну історію життя петербурзького дрібного чиновника Акакія 

Акакійовича Башмачкіна, який живе в замкненому світі переписування паперів та літер. Головним 

сенсом існування героя стають його клопоти про нову шинель, тому що стара вже давно 

перетворилася на «капот» і не рятувала його від жорстокого петербурзького вітру. Нелюдськими 

зусиллями жорсткої 

економії Башмачкін спромігся на нову шинель, але його пограбували після вечірки. Башмачкін кидався 

по допомогу до можновладців та представників закону, проте ніхто не захотів йому допомогти. 

Башмачкін вмирає, натомість на Невському проспекті з’являється чиновник-мрець, який здирає з 

людей шуби.) 

– Легко чи важко було його читати? 

– Спробуйте описати свій стан під час читання «Шинелі». Що вас приваблювало, що відштовхувало, 

що викликало обурення? Чому? 

– Як побудована повість «Шинель»? Від чийого імені ведеться розповідь (Композиційно повість 

складається з трьох частин. Розповідь ведеться від імені автора-оповідача. ) 

– У чому полягає особливість розвитку сюжетної лінії твору? (У перших двох частинах реалістично 

зображене реальне життя бідного титулярного радника Башмачкіна, у третій частині Гоголь 

використовує фантасмагоричний прийом розповіді про дії мертвого чиновника (привида), що здирає з 

перехожих шуби. У першій частині автор знайомить читача із сутністю російських департаментів 

та «його величністю чином», після чого подає історію народження та життя головного героя. Автор 

надає детальне пояснення походження його дивного імені, докладно розповідає про службу в 

департаменті, його звички, уподобання, манери, про умови його нужденного існування й принижень 

колегами по роботі та про його стару-престару шинель, яку вже невідомо скільки разів латав кравець 

Петрович. Проте цього разу, коли Акакій Акакійович приніс на ремонт свій «капот», Петрович 

навідріз відмовився його латати: потрібно шити нову шинель. Ця звістка потрясла Башмачкіна, чий 

заробіток на рік складав 400 карбованців. Але поступово він звикає до думки про нову шинель, яка не 

тільки врятує його від холоду в люті петербурзькі морози, а й надасть йому особливого статусу серед 

колег. 

На обнову Башмачкін витратив усе, що зміг накопичити. Нова шинель відкрила йому двері на звану 

вечерю до помічника столоначальника. Але того ж вечора,  коли герой повісті повертався із багатої 

освітленої частини Петербурга додому, в темному провулку грабіжники здерли з нього нову шинель. 

Друга частина твору розповідає про поневіряння Башмачкіна бюрократичними інстанціями з 

проханням допомогти йому повернути втрачену шинель. Але ні поліцейські, ні генерал, 

відрекомендований йому як дуже «значна особа», не виявили до нього бодай найменшого співчуття, а 

лише висміяли й принизили (генерал так «розпік» його, що герой втратив відчуття життя). Акакій 

Акакійович повернувся додому сам не свій, захворів і за півтори доби помер. У третій частині твору 

йдеться про те, як Петербургом поширюються чутки про мерця в образі чиновника, який шукає якусь 



украдену шинель і під приводом цього ночами «здирає з усіх плечей, незважаючи ні на чин, ні на звання, 

всякі шинелі: на котах, на бобрах, на ваті, єнотові, лисячі, ведмежі шуби». Один з чиновників на власні 

очі бачив мерця і впізнав у ньому Акакія Акакійовича. Останньою жертвою його нападів став той 

самий генерал, «значна особа», що вилаяв Башмачкіна та відмовив у допомозі. Після цього, очевидно, 

вгамувавши жагу помсти, привид Акакія Акакійовича більше не з’являвся і в Петербурзі встановився 

спокій.) 

 

Елементи сюжету повісті 

а) Експозиція — розповідь про департамент та характер Акакія Акакійовича 

б) Зав'язка - виникнення ідеї залатати стару шинель або пошити нову 

в) Розвиток дії - походи Башмачкіна до кравця Петровича, аскетичне існування і мрії про майбутню 

шинель, пошиття нової шинелі, відвідини іменин, на яких шинель Акакія Акакійовича мала бути 

«сприснута» 

г) Кульмінація - крадіжка нової шинелі 

д) Розв'язка - безуспішні спроби Башмачкіна повернути шинель; туга героя за шинеллю і його смерть, 

фантастична історія про привид чиновника, який шукає свою шинель 

 

 Художні засоби: гумор, іронія, «сміх скрізь сльози», гротеск. Гротеск — тип художньої образності, 

який ґрунтується на химерному поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, 

трагічного і комічного, життєподібного і карикатурного. Гротеск — найвищий ступінь комічного. 

Особливо яскраво виявляються сатиричні форми гротеску. За допомогою гротеску митець створює 

специфічний «гротескний» світ, аномальний і дивний світ, в якому реальне та нереальне несподівано 

постають в органічній єдності.  

Реалістичні елементи: описи Петербурга, служби героя, життя чиновників, приготування і пошиття 

шинелі, поведінка генерала та дрібного чиновника тощо; Елементи романтизму: фантастика у кінці 

повісті (поява привида).) 

 

Бесіда. 

 

– Хто є головним героєм твору? (Головний герой твору – Акакій Акакійович Башмачкін, бідний 

титулярний радник із Петербургу.) 

– Поміркуйте, чому автор робить головним героєм таку незначну особу? Хто такий титулярний 

радник? (У Російської імперії цивільний чин IX класу в Табелі про ранги, відповідав чину капітана.) 

– Проаналізуйте гоголівський принцип уведення в текст головного героя твору. В чому ви бачите 

особливість? (Автор спочатку говорить про «чиновника», а потім про «людину».) 

– Виразно прочитайте портрет головного героя чиновника до того, як автор назве його ім’я. Виділіть 

у ньому ключові художні деталі. Поясніть сенс поняття «вечный титулярный советник». Визначте роль 

авторських «ремарок» у творі типу «он был то, что называют вечный титулярный советник, над 

которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное 

обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться». Чи належить, по-вашому, головний герой 

повісті до тих, «которые не могут кусаться»? Наведіть аргументи з тексту. 

– Яка інформація міститься в імені головного персонажа – Акакій Акакійович Башмачкін? Як ви 

думаєте, чому Гоголь так детально описує вибір імені для новонародженого? Що означає ім’я 

«Акакій»? (Сумирний, незлостивий. А герой повісті «Шинель» – Акакій Акакійович – вдвічі сумирний і 

незлостивий. Тим злочиннішими виглядають світ і люди, що знущаються з нього, не бачать і не 

хочуть бачити в ньому людину, свого брата.) 

– Поясніть сенс авторського зауваження «Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую 

гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник». 

– Як склалася чиновницька кар’єра Башмачкіна?У чому полягали його службові обовязки? 

(Переписувач паперів.) Гарним чи поганим він був чиновником? Як ви думаєте, чому він не просувався 

по службі? 

– Як до Башмачкіна ставилися в канцелярії? Як ви думаєте, чому? («В департаменте не оказывалось 

к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не 

глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним 

как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос 

бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь 

приятное, как употребляется в благовоспитанных службах».) 



Перегляд фрагменту знущань над Башмачкіним з художнього фільму «Шинель» 

 

– Як ви вважаєте, наскільки вдалося актору Ролану Бикову передати трагізм становища головного 

героя? 
V. Рефлексія 

Бесіда  
– З якою метою серед опису знущань над Башмачкіним Гоголь подає реакцію молодого 

чиновника, що недавно почав працювати у відомстві? Знайдіть ключові слова у 

фрагменті від слів «Молодые чиновники подсмеивались…» до «которого свет признает 

благородным и честным...». 

– Поясніть, чому лише світ паперів та літер для Башмачкіна є «своїм»? 

– Чому його зневажають і принижують? 

– Чим стала проблема пошиття нової шинелі для Башмачкіна? Як вона змінила героя? 

(Башмачкін, який жив у світі літер і паперів, можливо, вперше в житті почав 

опікуватися проблемою реального світу –пошуком грошей для пошиття нової шинелі. 

Ця людина-механізм для переписування паперів нарешті почала думати (нехай і 

примітивно, але думати!) 

– Як нова шинель змінила Башмачкіна? Виразно прочитайте фрагмент від слів «Это 

было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый 

торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец 

шинель…» до «Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в 

швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор 

швейцару». Виділіть ключові слова цього епізоду, що підтверджують зміни, які відбули- 

ся і з Башмачкіним, і з Петровичем. 

– Чи змінилося ставлення до Башмачкіна з пошиттям нової шинелі? На роботі вихваляли 

його чи шинель? Доведіть, що Акакія Акакійовича як вважали дрібною сошкою, так і 

продовжували вважати, але тепер знущання над героєм набули нового напрямку. 

– Як ви думаєте, з якою метою помічник столоначальника затіває вечірку? Чи дійсно це 

був благородний жест у бік Башмачкіна? 

 

Перегляд фрагменту художнього фільму «Шинель» (Башмачкін приходить на 

службу в новій шинелі) 
– Як почувався Башмачкін після запрошення на вечірку? 

– З якою метою автор детально описує шлях Башмачкіна в Петербург багатства і світла? 

– Чи розуміє Башмачкін, що він чужий на вечірці в помічника столоначальника? 

Наведіть приклади з тексту. 

– Визначте провідну тему повісті Гоголя «Шинель». (Тема твору: глибока розробка 

теми дрібного чиновництва, життя і страждань «маленької людини» титулярного 

радника Акакія Акакійовича Башмачкіна.) 

– Визначте головну думку повісті «Шинель». (Головна ідея твору – це ідея 

гуманістичного співчуття приниженій «маленькій людині» та засудження 

бездуховності, черствості й жорстокості як усього суспільства в цілому, так і 

чиновників, наділених владою й багатством. Художньо ці думки втілені в таких словах 

повісті: «Облиште мене, навіщо ви мене кривдите». В цих вражаючих словах бриніли 

інші слова: «Я брат твій». І закривався рукою бідолашний молодий чоловік, і багато 

разів здригався він потім на віку своїм, бачачи, як багато в людині нелюдськості, як 

багато приховано лютої грубості у витонченій, освіченій світськості, і, Боже! Навіть 

у тій людині, яку світ визнає за благородну і чесну».) 



– У чому полягає головний конфлікт твору? Де в тексті він знайшов найгостріше 

вираження? (Конфлікт повісті – це конфлікт між мрією головного героя жити іншим 

достойним життям та жорстокою невблаганною дійсністю, яка не хоче бачити в 

«маленькій людині» людини. Основу образної системи гоголівської повісті становить 

контрастне зіставлення образів Башмачкіна та чиновника, названого «значною 

особою». Це і є один із художніх шляхів утілення Гоголем головного конфлікту повісті.) 

 

VІ. Домашнє завдання. 

 

Скласти план до повісті «Шинель», скласти цитатну характеристику образу 

Башмачкіна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. М. В. Гоголь. «Шинель». Образ Башмачкіна та засоби його 

створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). 

Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному 

творі. Тема «маленької людини». 

Мета: здійснити цілісний аналіз образу Акакія Акакійовича Башмачкіна, розкрити сутність образу 

та художні засоби його створення; показати новаторство Гоголя в розробці теми «маленької 

людини» в російській літературі; розвивати учнівські читацькі компетентності та загальнолюдські 

моральні якості. 

Обладнання: фрагменти з художнього фільму «Шинель», тексти творів, портрет М.В. Гоголя. 

 
Вряд ли где можно было найти человека, 

который так жил бы в своей должности. 

Мало сказать: он служил ревностно, —  

нет, он служил с любовью. 

Микола Гоголь. «Шинель» 

 

Перебіг уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

 

Бліц-опитування за змістом повісті М.В. Гоголя «Шинель» 
– Де відбуваються події, зображені в повісті Гоголя «Шинель»? (У Петербурзі.) 

– Хто головний герой твору? (Акакій Акакійович Башмачкін.) 

– Що означають його ім’я і прізвище? (Акакій Акакійович – незлостивий, сумирний у 

подвійній мірі, 

прізвище Башмачкін стверджує приналежність до найнижчих верств населення.) 

– Де і ким він працює? (В одному департаменті, переписувач паперів.) 

– У якому чині перебуває герой? (Титулярний радник.) 

– Яка його заробітна платня? (400 рублів на рік.) 

- Головна художня деталь, що підтверджує його злидарське становище. (Стара шинель 

Башмачкіна, «капот».) 

– Як ставляться до Башмачкіна на службі? (Його зневажають, над ним постійно 

знущаються.) 

– Назвіть найголовнішу рису характеру героя. (Надзвичайна терпеливість.) 

– Кого чи що Гоголь називає головним ворогом титулярних радників? (Північний 

петербурзький мороз.) 

– Що було улюбленою справою в житті Башмачкіна? (Його робота, переписування 

паперів.) 

– Як він розважався? (Ніяк. Єдиною його розвагою було переписування паперів для себе, 

вдома. Світ літер – єдиний, де герой почувається комфортно.) 

– Чому кравець Григорій Петрович не погодився ще раз латати «капот»? (Шинель 

Башмачкіна вже була в такому стані, що згодилася б лише на онучі. Тканина згнила.) 

– Визначте головну манеру спілкування Башмачкіна. («Акакий Акакиевич изъяснялся 

большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые 

решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, 



то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, 

начавши речь словами: «Это, право, совершенно того...» — а потом уже и ничего не 

было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил».) 

– Скільки грошей було потрібно на нову шинель? (80 рублів.) 

– За скільки її пошив Петрович? (12 рублів він узяв за роботу.) 

– Як змінилося життя Башмачкіна в зв’язку з необхідністю пошиття нової шинелі? (« С 

этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы 

он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был 

не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе 

жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой 

вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже 

характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с 

поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все 

колеблющиеся и неопределенные черты».) 

– Як відреагували на нову шинель героя його колеги? (Всі вибігли в швецарську 

дивитися на шинель, всі її хвалили, поздоровляли Акакія Акакійовича й вимагали 

«вспрыснуть новую шинель», чим ввели героя в стан сум’яття.) 

– Хто влаштував вечірку замість Башмачкіна? (Помічник столоначальника, що жив у 

кращій частині Петербургу.) 

– Як почувався Башмачкін на вечірці. (Спочатку не знав, кули себе подіти, поки на нього 

не звернули уваги.) 

– Що сталося з Башмачкіним під час повернення з вечірки? (Його пограбували. Якійсь 

«люди з вусами» зняли з нього нову шинель.) 

– До кого першого кинувся Акакій Акакійович по допомогу? (До будочника – вуличного 

поліцейського, який виявив повну байдужіть і небажання займатися справою 

Башмачкіна.) 

– Яким був наступний крок пошуку шинелі? (Башмачкін звернувся до частного 

пристава. « Акакій Акакійович вперше в житті захотів показати характер і сказав 

навідруб, шо йому треба персонально бачити самого частного, що вони (писарі – О.Г.) 

не сміють його не допустити, і що він прийшов з департаменту за казенним ділом…» 

Частний не дав ходу справі.) 

– Як сприйняли на роботу звістку про біду Башмачкіна? (Дехто посміявся, але 

більшість співчувала, зібрали навіть якусь дрібницю на допомогу.) 

– Що порадили колеги Башмачкіну? (Звернутися до «значної особи».) 

– У якому чині був «значна особа»? (У генеральському й дуже цим хизувався.) 

– Що було основою системи «значної особи»? (Суворість.) 

– Чому Башмачкін з’явився в приймальні «значної особи» невчасно? (Він весело 

спілкувався з товаришем з дитинства, а Башмачкін перервав ці веселощі.) 

– Що викликало гнів «значної особи»? (Слова Башмачкіна про ненадійність 

канцеляристів. Генерал «розпік» Башмачкіна й викликав у нещасного тваринний страх 

перед вищим чиновником.) 

– Які наслідки мало на долю Башмачкіна гримання генерала? («На другий же день 

виявилася в нього сильна гарячка», яка завершилася смертю бідолашного чиновника.) 

– Які чутки пішли по Петербургу після смерті Башмачкіна? (Почали говорити, що біля 

Калінкіного мосту та в інших місцях почав з’являтися мрець в образі чиновника, що 

шукає украдену шинель. У ньому впізнали померлого Акакія Акакійовича.) 

– У якому стані перебував «значна особа» після історії з бідним чиновником? (Він 

пожалкував, що так повівся й перебував у поганому настрої, навіть хотів виправити 

ситуацію. Але дізнався, що Башмачкін помер.) 



– Як «значна особа планував відволіктися від поганих думок? (Він збирався 

розважитися зі своєю коханкою Кароліною Іванівною.) 

– З якими словами мрець здер з генерала його шинель? («Ага! то ось ти, нарешті! 

нарешті, я тебе, той, впіймав за комір! твоя шинель мені й потрібна! Не потурбувався 

про мою, та ще й нагримав,– віддавай же тепер свою!») 

– Як вплинула на генерала пригода з чиновником-мерцем? («Він навіть не так часто 

почав говорити підлеглим: «як ви смієте? чи розумієте ви, хто перед вами»; а коли й 

говорив, то вже не раніш, як вислухавши спершу, про шо мова».) 

 

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

ІV. Аналітичне дослідження в просторі означеної теми уроку 

Бесіда 
– Визначте місце образу Акакія Акакійовича Башмачкіна в системі образів повісті 

Гоголя «Шинель». 

– Визначте позитивні й негативні риси характеру Героя. Підтвердьте свої висновки 

цитатами з тексту. (Характер Акакія Акакійовича неоднозначний. У ньому поєдналися 

позитивні й негативні риси: з одного боку він виявляє вражаючу покірність, 

смиренність, лякливість, беззахисність, невпевненість в собі. Проте він має і ряд 

позитивних якостей – щирість, скромність, працелюбність, ретельне виконання 

посадових обов’язків.) 

 

Самостійна робота в групах 
Завдання: довести,спираючись на текст повісті, наявність тих чи інших рис в характері 

Акакія Акакійовича Башмачкіна. 

І група: Акакій Акакійович – боязка, ляклива й покірна бідна людина, безхарактерна 

істота. 

ІІ група: Акакій Акакійович – щира, сердечна, спокійна, скромна й вихована людина. 

 

ІІІ група: художні засоби, використані Гоголем для характеристики персонажа: мова 

героя, зовнішність, вік, одяг, ставлення до посадових обов’язків; коло інтересів героя; 

ставлення до оточуючого світу й до себе самого. 

 

Примітка. Надаємо цитатний матеріал на підтвердження рис вдачі Башмачкіна. 

 

І група: «он был то, что называют вечный титулярный советник», «Когда и в какое 

время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. 

Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и 

том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для 

письма»; «вознаградить его за долгую службу»; «приказал дать ему что-нибудь 

поважнее, чем обыкновенное переписыванье»; «дело состояло только в том, чтобы 

переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. 

Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: 

«Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда 

переписывать»; «Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не 

было наследников»; «существо, (…) никому не дорогое»; «про его хозяйку, 

семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его»; «Акакий Акакиевич уже 

заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, 

сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем 

в другое время, частиц «того», что была-де шинель совершенно новая»; «Акакий 



Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если 

бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли 

почти без движения»; 

«В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения»; «существо, переносившее 

покорно канцелярские насмешки»; «Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать 

характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не 

смеют его не допустить»; він з «тех, которые не могут кусаться»; «И что-то странное 

заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-

то такое преклоняющее на жалость»; «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»; «с 

своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих 

проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой»; «существо, переносившее 

покорно канцелярские насмешки»; «И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как 

будто бы в нем его и никогда не было» і т.д. 

 

ІІ група: «будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все 

похвалили шинель»; він ніколи не вимовляє «страшные» слова, тільки в гарячці та перед 

смертю: «наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что 

старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного»; 

«Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом 

сделалось ему даже стыдно»; «Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться»; 

«вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса»; 

«остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо» і т.д. 

 

ІІІ група: мова – «Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, 

наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого 

значения»; 

зовнішність, вік, одяг – «Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет»; 

«Акакий Акакиевич, как человек в летах»; «Родился Акакий Акакиевич против ночи, 

если только не изменяет память, на 23 марта»; «один чиновник; чиновник нельзя сказать 

чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, 

несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по 

обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным… Что ж делать! 

виноват петербургский климат»; «в вицмундире и с лысиной на голове»; «низенький 

чиновник с лысинкою на лбу»; «волосы, которые еще водились у него в небольшом 

количестве на висках и затылке»; «человека небольшого роста, в старом поношенном 

вицмундире»; «Он не думал вовсе о своем платье: ...вицмундир у него был не зеленый, 

а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так 

что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась 

необыкновенно длинною»; «И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или 

сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка»; «его старенький вицмундир»; «нельзя 

поправить: худой гардероб!»; «в тощенькой шинелишке»; «в его шинели (…) в двух-

трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка: сукно до того 

истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия 

Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже 

благородное имя шинели и называли ее капотом»;  

 

ставлення до посадових обов’язків – «Если бы соразмерно его рвению давали ему 

награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но 

выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил 



геморрой в поясницу»; «Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы 

в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью» 

(звернення до епіграфу уроку); «Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой 

разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые 

буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и 

подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно 

было прочесть всякую букву, которую выводило перо его»; «С тех пор оставили его 

навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не 

существовало»; «среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме»; коло 

інтересів героя поза службою – «даже тогда, когда всё стремится развлечься, – Акакий 

Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-

нибудь видел его на каком-нибудь вечере»; «уже несколько лет не выходил по вечерам 

на улицу»; «вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. 

Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию 

для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к 

какому-нибудь новому или важному лицу»; «Всё это: шум, говор и толпа людей, – всё 

это было как-то чудно Акакию Акакиевичу»; ставлення до оточуючого світу й до себе 

самого – «Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит 

всякий день на улице»; «Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и 

вычернил всё плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки 

строившегося дома. Он ничего этого не заметил»; «Но Акакий Акакиевич если и глядел 

на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только 

разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и 

напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине 

строки, а скорее на средине улицы»; «Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь 

заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра? Так 

протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть 

довольным своим жребием» і т.д. 

 

– У чому полягає новаторство Гоголя в змалюванні образу дрібного чиновника? (Гоголь 

зображує свого героя в системі двосвіття: в реальному житті Башмачкін існує в двох 

світах – світі літер і паперів, де відчуває комфорт і задоволення, та в реаліях життя, 

які виступають ворожим оточенням колег, холодним і голодним злиденним існуванням. 

Крім того в третій частині повісті реальний чиновник завдяки використанню прийому 

фантасмагорії перетворюється на діяльний персонаж чиновника-мерця, який відстоює 

своє права та ніби встановлює справедливість, якої він не дочекався за життя.) 

– Доведіть, що в образі Башмачкіна Гоголь розвиває тему «маленької людини». (Акакій 

Акакійович – це узагальнений тип «маленької людини», знедоленої та приреченої на 

нужденне існування. Він титулярний радник – один із найнижчих соціальних рангів. Цей 

дрібний чиновник працює писарем в одному з департаментів Петербургу, тобто у 

відділку якоїсь державної установи. Платня його мізерна, ніякими привілеями він не 

користується. Акакій Акакійович нікчемний і смішний. Образ героя поєднує в собі 

комічне й трагічне начало. Його ім’я, зовнішність, манери, вбрання, поведінка, мова 

викликають сміх. Його постать жалюгідна, а життя – одноманітне й буденне, 

позбавлене не тільки високого, а й будь-якого сенсу: він вкладав усю свою душу в 

механічне переписування паперів, і в цьому було його єдине задоволення. Герой живе в 

світі літер, 

зовсім не знаючи й не приймаючи реального життя. Замкнений і відчужений, він є 

предметом постійних глузувань і знущань колег. Особливо часто висміювали не самого 



Акакія Акакійовича, а його стару виношену шинель, яка ніби стала частиною його 

єства, неспроможного змінюватися і бажати для себе кращого.) 

– Поясніть, чому Акакій Акакійович не погодився на підвищення по службі? (Страх 

перед усім новим і обмеженість мислення змушують героя відмовитися від підвищення 

по службі. Це дуже самотня й нещасна людина, яка задовольняється мізером і не має 

ніякої мети.) 

– Чим для Башмачкіна стала проблема пошиття нової шинелі? Наведіть цитати на 

підтвердження ваших висновків. (Нова шинель в очах Акакія Акакійовича стає 

символом можливості жити справжнім, гідним людини життям.) 

 

Перегляд фрагменту художнього фільму «Шинель» «Башмачкін у «значної особи» 

 

– Наскільки вдалося акторам передати ситуацію морального приниження Башмачкіна й 

бездушності «значної особи»? 

– Чому герой помер не відразу після пограбування, а після відвідування «значної 

особи»? (Коли його пограбували, він втратив не тільки нову шинель, а й сам сенс 

життя, саму ідею, що освітлювала його мізерне існування новим світлом. Справжня 

трагедія Башмачкіна криється не стільки в матеріальному, скільки в моральному його 

приниженні, в спотворенні його людського «я», без залишку підпорядкованого 

чиновницько-бюрократичній системі. Людина перестає бути особистістю, коли 

пригнічується її гідність, коли людина позбавлена елементарного права на розуміння, 

співчуття та повагу. В ній ніхто не хоче бачити «брата свого», а лише чин, залежно 

від якого людину або поважають, або зневажають. Саме тому Акакій Акакійович не 

знаходить ні розуміння, ні підтримки у своїй біді. Втративши нову шинель, він стає ще 

самотнішим, ще приниженішим. Його покірністьі законослухняність просто 

вражають! Він не здатен ні на який опір. Він жертва. Єдиним його бунтом проти 

системи є смерть.) 

 

V. Рефлексія 

 

– У чому полягає узагальнюючий сенс зображення долі Акакія Акакійовича 

Башмачкіна? (Трагедія Башмачкіна – це трагедія маленької беззахисної людини, що 

цілком і повністю залежить від несправедливо влаштованої суспільної системи та 

бездушних, аморальних осіб, що мають у цій системі владу та вирішують людські долі.) 

– Як ви думаєте, чому Гоголь не завершив повість смертю Башмачкіна? (Людська 

гідність та намагання захистити себе й встановити справедливість з’являються у 

Акакія Акакійовича лише після смерті, а в реальному житті він на такі вчинки не 

здатен. Фантасмагорія, до якої вдається Гоголь в зображенні головного героя, змушує 

кожного замислитися над своїм життям і відчути в собі людину. Гоголь прагнув 

образом головного героя повісті «Шинель» донести до читача думку про те, якою б 

слабкою не була людина, яке б мізерне місце не займала в житті, вона не заслуговує 

знущання і презирства. Зверхність принижує того, хто дає їй волю. До таких 

персонажів і належить генерал, «значна особа», що втілює в собі негативні ознаки 

владної верхівки чиновницько-бюрократичного суспільства. Автор відразу знеособлює 

цей персонаж, не даючи йому ні імені, ні прізвища, а наділяючи прізвиськом – «значна 

особа». Ім’я в цьому світі нічого не варте порівняно з генеральським чином, то навіщо 

воно йому! Всі залишки людяності, що ще жевріли в душі цього чиновника, 

придушуються бажанням у всьому відповідати займаній високій посаді. Тому з 

нижчими за себе за званням складалася лише з трьох фраз: «Як ви смієте? Чи знаєте, 



з ким говорите? Чи розумієте ви, хто стоїть перед вами?» (переклад А. Хуторяна). 

Саме тому прохання титулярного радника класифікується генералом як бунт. Саме 

тому на «значну особу», яка в очах Акакія Акакійовича символізує несправедливий 

деспотичний режим, і спрямовується його посмертна помста. («Обернувшись, он 

заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса 

узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело 

совершенным мертвецом». Тільки привид, а не сам Акакій Акакійович здатен на помсту 

генералові за байдужість і образу: «рот мертвеца покривился и, пахнувши на него 

страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, 

поймал за воротник! твоей-то шинели мне и 

нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, –отдавай же теперь свою!») 

 

– Як ви вважаєте, Башмачкін – це позитивний чи негативний персонаж? 

 

VІ. Аргументація й виставлення оцінок за урок 

 

VІІ. Домашнє завдання: 

 

Переглянути фільм Хосе Рівера, Тім Салліван. «Листи до Джульєтти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема. Позакласне читання. Кінороман. Хосе Рівера, Тім Салліван. 

«Листи до Джульєтти». 

Мета: познайомити дев’ятикласників з кінороманом Хосе Рівера, Тім Саллівана «Листи до 

Джульєтти»,здійснити аналіз твору; розвивати учнівські читацькі компетентності та 

загальнолюдські моральні якості. 

Обладнання: уривки фільму «Листи до Джульєтти». 

 

Перебіг уроку 

 

І. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. 

 

«Листи до Джульєтти» — американська романтична драма 2010 року. В головних ролях 

фільму Аманда Сейфрід, Кріс Іган, Ванесса Редгрейв, Гаель Гарсія Берналь, і Франко 

Неро. Це був останній фільм режисера Гері Вініка. Фільм з'явився в прокаті в Північній 

Америці та інших країнах 14 травня 2010 року. Ідея фільму була навіяна науково-

популярною книгою «Листи до Джульєтти» Лізи та Сіл Фрідман, в якій розповідається 

про явище листування до найвідомішої романтичної героїнї Шекспіра. 

 

Ланцюжок подій. 

 

Софі  — молода американська жінка, яка працює для американського щотижневика The 

New Yorker журналістом, відповідальним за перевірку фактів. Вона їде в попередній 

медовий місяць зі своїм нареченим шеф-кухарем Віктором у Верону, Італія. Віктора не 

зворушує романтика Італії, і він використовує свій час, на пошук можливостей 

відкриття свого ресторану, часто нехтуючи Софі. Софі випадково виявляє «лист 

Джульєтті» без відповіді, написаний Клер Сміт в 1957 році, — один із тисячі послань, 

залишених у Веронському дворі Коханця, на які зазвичай відповідають «секретарі 

Джульєтти». Вона відповідає на лист і, протягом тижня тепер уже літня Клер приїжджає 

до Верони з її вродливим онуком адвокатом Чарлі. Клер і Софі відразу симпатизують 

одне одному, а от Чарлі і Софі не ладнають зовсім. Дотримуючись порад з листа Софі, 

Клер вирішує знайти її давно втрачену любов, Лоренцо Бартоліні. Софі, думаючи, що 

історія Клер могла б допомогти їй з письменницькою кар'єрою, допомагає Клер. Вони 

дізнаються, що існує кілька Лоренцо Бартоліні, що живуть в цьому районі. Після 

багатьох днів проведених у пошуках потрібного Лоренцо, вони виявляють, що він 

мертвий. Чарлі звинувачує Софі, що та засмутила його бабусю. Він звинувачує її не 

знаючи, в чому полягає реальна втрата. Клер, ставши свідком суперечки, каже Чарлі, що 

він був неправий і мати Софі покинула її, коли вона була маленькою дівчинкою. На 

наступний день, Клер наполягає на тому, що Чарлі вибачитися перед Софі за сніданком, 

що він і робить. Після вечері, Софі виходить з Чарлі на прогулянку і розмовляє з ним 

про любов. Вони цілуються. Наступние ранок — це їх останній день пошуків Лоренцо. 

З примхи, Клер вказує Чарлі на виноградник і питає, чи може він зупинитися, щоб вони 

могли випити на прощання з Софі. Коли Чарлі їде дорогою, Клер бачить молодика, який 



виглядає точно так само, як і її Лоренцо. Вони виявляють, що це онук Лоренцо 

Бартоліні, і Клер з Лоренцо знаходять одне одного. Повернувшись до Нью-Йорка, Софі 

розлучається з Віктором і повертається до Верони на весілля Клер і Лоренцо. Вона 

знаходить Чарлі з іншою жінкою, Патрісією, і вибігає плачучи. Чарлі виходить, щоб 

знайти її, і вона зізнаються, що вона любить його, але каже йому, щоб він повертався до 

Патрісії. Чарлі каже Софі, що ця жінка його двоюрідна сестра, і каже Софі, що він 

любить її. Він забирається по виноградній лозі на балкон, але випадково падає вниз, і 

вони цілуються, як він лежить на землі. 

 

Перегляд епізодів фільму. Обговорення. 
 

ІІІ. Рефлексія. 
ІV. Домашнє завдання: 

 

Повторити вивчений матеріал, підготуватися до контрольної роботи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Контрольна робота № 4. Реалізм 

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу в обсязі теми «Реалізм»; 

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 драму Генріка Ібсена «Ляльковий дім»* (прочитати С. 210-234), скласти кросенс за 

біографією Ібсена (індивідуальне завдання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Реалізм«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – 

початку XX ст. Генрік Ібсен. «Ляльковий дім» 

Мета: (формувати компетентності): предметні (розуміння сутності «нової» драми та її відмінності 

від «старої»; уміння визначати роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство; 

знання тематики й сюжету п'єси «Ляльковий дім»; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та 

критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; потребу сповідувати високі 

естетичні й гуманні цінності); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно- мистецьких 

явищ; комунікативні: навички роботи в парі та в колективі; толерантне ставлення до думок і 

почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи з підручником і вміння критично оцінювати 

теоретичний матеріал; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти; естетичний смак; 

світогляд). 

 

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок. 
 

 

 

Перебіг уроку 

 

I. Організаційний момент 

 

II. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

 
Учитель. З другої половини ХІХ ст. драматурги шукали нових форм мистецтва, 

прагнули наблизити драму до сучасності, приділити більше уваги внутрішньому світу 

людини. Якщо в старому театрі зображали трагедію окремої людини, то оновлена драма 

розкриває загальну трагедію життя людства й дістає назву нова драматургія. Генрік 

Ібсен так визначав мету будь-якої драми: «П’єса не завершується навіть падінням завіси 

після п’ятої дії — справжній фінал перебуває поза її межами; поет позначив напрям, у 

якому доводиться шукати цей фінал, після цього — наша справа, справа кожного читача 

чи глядача самому дійти до цього фіналу шляхом особистої творчості». У центрі уваги 

«нової» драми кінця ХІХ — початку XX ст. постала особистість з її переживаннями та 

почуттями. Нові драматурги не мали на меті точно зобразити певні події, їхні твори — 

своєрідна метафора життя особистості (насамперед внутрішнього) та світу. Про «нову» 

та «стару» драму, їхніх кращих представників у літературі поговоримо сьогодні на 

уроці. 

 

IІІ. Робота над темою уроку 

 

1. Міні-лекція вчителя 

 

— У драматургії остання третина ХІХ ст. позначена пошуком нових форм зображення 

дійсності засобами мистецтва. Цей процес сприяв виникненню «нової» драми. 

Безумовно, усі представники «нової» драматургії — а це Г. Ібсен, Б. Шоу, А. П. Чехов, 

М. Метерлінк, Ю. А. Стріндберґ, Г. Й. Р. Гауптман, Е. Золя, В. К. Винниченко, Леся 

Українка, М. Г. Куліш та інші — йшли власними шляхами, їхні театральні естетика й 

поетика дуже різнилися. Але існувала ознака, яка їх об’єднувала: усі вони намагалися 



створити проблемний театр, мова, стилістика якого максимально наближали його до 

сучасного читача. У чому ж полягає різниця між «старою» драмою та «новою»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нова» драма на зламі століть поставила в центрі уваги особистість, але не соціальну, а 

духовну, індивідуальність переживання й відчуття якої визначають загальну атмосферу 

епохи. Драматурги намагалися показати «трагедію життя», а не «трагедію в житті», 

закликали до осмислення глибинної суті дійсності, звільнення людського духу, пошуку 

гармонії. Театр став «інтелектуальним», «дискусійним». На першому плані опинився 

внутрішній конфлікт, а не зовнішня дія. У «новій» драмі помітні ознаки модернізму: 

символізму, імпресіонізму, неоромантизму та ін. 

      Засновником «нової» драми був норвежець Генрік Ібсен. Успіх його п’єс 

надихнув інших драматургів: Г. Й. Р. Гауптмана (Німеччина), Б. Шоу (Англія), Ю. А. 

Стріндберґа (Швеція), М. Метерлінка (Бельґія), Е. Золя (Франція), А. П. Чехова (Росія). 

Новим на сценах театрів був показ картин повсякденного життя, розкриття його 

злободенних соціальних і моральних проблем. Перед глядачами постали звичайні для 

них картини побуту банкірів, комерсантів, адвокатів і навіть робітників, злидарів. 

Автори порушували нові проблеми, наприклад жіноче питання. Посилився критичний, 

викривальний пафос п’єс. 

 

       Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. змінюється статус драми, вона перестає бути 

тільки джерелом насолоди й розваги для публіки. Драматурги-новатори роблять драму 

серйозним жанром, що вимагає розумових і творчих зусиль. Сучасний театр, за словами 

шведського драматурга Августа Стріндберґа, тяжіє до повсякденного життя, до 

строгості виразних засобів й інтимного спілкування з публікою. Як зазначає 

український літературознавець Кіра Шахова, « нова драма вимагала докорінної 

перебудови застарілої театральної системи, іншої акторської гри, іншого розуміння 

завдань режисури, інших декорацій, одне слово — нової мови театру». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виникнення «нової драми» пов’язують із драматичною творчістю Генріка Ібсена. 

Новаторські ідеї письменника були настільки популярними, що навіть з’явився термін 

«ібсенізм», тобто наслідування ідей драматургії Ібсена. Одним з натхненних 

прихильників «нової драми» Ібсена був Бернард Шоу. Своє осмислення того нового, що 

увійшло до світової літератури разом із драматургією Ібсена, Шоу виклав у книзі 

«Квінтесенція1 ібсенізму» (1881). 

 

Завдання. Розглянувши кросенс, розповісти біографію Г. Ібсена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – на батьківщині вікінгів, в суворій Норвегії, яку Європа тривалий час сприймала як провінційну 

країну 

2 – 20 березня 1828 року в родині багатого судновласника народився майбутній драматург, творчість 

якого набула світового значення, Генріх Ібсен. 

3 -  Однак у 1836 році батько збанкрутував, і життя родини кардинально змінилося. Генрікові,  який 

мав літературні здібності і мріяв про славу поету, довелося в 16 років піти навчатися до аптекаря. 

4 – У 1850 році хлопець подався до столиці Норвегії, мріяв про продовження освіти, але на іспитах 

зазнав невдачі. Він спробував видавати щотижневу газету, в якій поряд з іншими матеріалами друкував 

і свої твори. Але видання проіснувало декілька місяців. Ібсен заробляв собі на життя журналістикою. 

5 – після постановки на сцені у 1852 році невеличкої поетичної драми Ібсен отримав пропозицію 

обійняти посаду керівника першого  норвезького національного театру. Увесь цей час, потерпаючи від 

бідності, він продовжував писати. 

6 – З часом Ібсен став відомим автором драм. Він захоплювався творчістю Вільяма Шекспіра, вплив 

англійського драматурга відчувався на творах Ібсена. Його п’єси мали великий успіх, їх ставили не 

тільки в найбільших містах Норвегії, ф й за межами країни. 

7 – У повсякденному житті Ібсен теж був реалістом. Він так і не дочекався ні глобального перевороту 

в житті суспільства, ні національного відродження Норвегії. Отримавши від парламенту пенсію, 



митець у 1864 році виїжджає з країни і живе переважно в Італії і Німеччині. На рішення залишити 

батьківщину також вплинуло цькування, якого зазнав драматург. 

8 – світову славу Ібсену принесли соціально-психологічні драми про сучасних людей у сучасних 

умовах. Вони стали новим словом у драматургії другої половини ХІХ століття. Створений автором 

новий тип драми називають драмою ідей. 

9 – Ібсен - творець нової драми. Його драми, що обійшли всі театри світу, вплинули на світову 

драматургію. Інтерес художника до духовного життя героїв і критика ним соціальної дійсності стають 

законами передової драми на рубежі XIX і XX століть. 

 

 

           Коли 1825 року батько Генріка Ібсена, купець Кнут Ібсен, одружився з подругою 

свого дитинства Маріхен Альтенбурґ, портове купецьке містечко Шиєн нараховувало 

усього три тисячі мешканців. Але в усій Норвегії тієї пори було не більше мільйона 

жителів, із них — лише десята частина городян. Прибережне містечко Шиєн існувало 

за рахунок експорту лісу до Англії, суднобудування, торгівлі, вітрильного флоту, як і 

вся Норвегія, країна гір та моря, сильних та мужніх людей. Вони не зазнали кріпацтва, 

що й обумовило прийняття 1814 р. найдемократичнішої в Європі Конституції. АЛЕ 

країна не була незалежною: спочатку підпорядковувалася Данії (згадаймо, як 

шекспірівський персонаж із «Гамлета», норвезький принц Фортінбрас, просить дозволу 

в данського короля пройти його територією), згодом — Швеції. І лише 1905 р. боротьба 

Норвегії за незалежність завершилася перемогою. Населення країни розмовляло 

багатьма діалектами, офіційною мовою була данська (близька до норвезької), норвезьку 

данці вважали мовою неосвічених людей. Тому перед норвезькою інтелігенцією XIX ст. 

постало завдання створити єдину національну мову. У другій половині XIX ст. було 

створено літературну мову, що поєднувала елементи норвезької та данської. Інша група 

письменників боролася за норвезьку розмовну мову. Зрештою офіційною мовою 

незалежної Норвегії стала новонорвезька мова. 

 

     Хоча норвезький літературний Олімп мав талановитих романістів, проте не роману, 

а норвезькій драмі судилося здобути світове визнання. Це століття стало золотим для 

норвезької культури. Слава видатних норвежців XIX ст. сягнула далеко за межі рідної 

країни. Це — Генрік Йохан Ібсен (1828-1906), Б’єрнстьєрне Мартініус Б’єрнсон (1832-

1910), Кнут Гамсун (1859-1952). 

 

Тематика п’єс Генріка Ібсена не обмежувалася лише національними питаннями. 

Норвезький драматург писав про те, що турбувало інтелігенцію Європи наприкінці XIX 

ст. Його п’єси обговорювали і на сторінках різномовної преси, і в літературних 

вітальнях багатьох країн, де не знали норвезької. Вистави за його п’єсами «Ляльковий 

дім», «Пер Ґюнт», «Примари» ставали значущими подіями найславетніших театрів 

світу. Глядачі ставилися до художніх персонажів Ібсена як до реальних людей, тож не 

дивно, що через багато років після смерті драматурга з’явилося продовження 

«лялькового дому», де головна героїня Нора проживала вже інше життя... 

       У заможній родині Ібсенів усі чоловіки були комерсантами та шкіперами, які возили 

до Англії ліс. Ібсени належали до купецької аристократії, переконаної, що важливіше 

набути практичного життєвого досвіду, ніж вивчити грецьку та латинську мови. Тож 

дітей змалку спрямовували на засвоєння комерційних знань і навичок. У єдиній в Шиєні 

школі навчали найнеобхіднішого — читання, письма, лічби та Закону Божого. Решту 

діти опановували в школі життя. 

 



      «я народився в будинку, що стояв на ринковому майдані й називався будинком 

Стокмана,— згадував письменник.— Він розташовувався перед церквою з високою 

папертю і великою дзвіницею. Праворуч від церкви стояв міський ганебний стовп, а 

ліворуч — будинок, у якому було розміщено залу міської ради, арестантські камери й 

палати для божевільних. З четвертого боку майдану містилися класична гімназія та 

міська школа. Сама ж церква височіла посередині відкритого майдану. Таким був 

краєвид, що вперше відкрився моїм очам. Лише будівлі; ані клаптика зелені; ані натяку 

на привілля сільського ландшафту. Окрім того, простір, затиснутий у цьому 

чотирикутнику з каменю та дерева, цілодобово сповнювався гуркотом та шумом від 

Монастирського та інших водоспадів, а вдень, тобто з ранку до вечора, гуркіт цей 

перекривався чимсь схожим на стогнуче, хрипке чи верескливе жіноче лементування. 

Це працювали на водоспадах сотні лісопилень. читаючи пізніше про гільйотину, я 

завжди згадував оті лісопильні». 

        Ці спогади засвідчують, як важкі обставини формували суворий, самозаглиблений, 

відлюдкуватий характер хлопця. З усіх братів та сестер Генрік був близьким лише з 

сестрою Хедвіг. Молодші Ібсени захопилися ідеями релігійного відродження і стали 

сектантами, яким заборонялося читати літературні твори. Брат Ібсена вже після смерті 

Генріка зізнався, що майже нічого не читав із творів свого геніального брата. 

Дослідники творчості митця, неспроможні пояснити, звідки в родині купців та шкіперів 

з’явився письменник, висунули гіпотезу, нібито батьком Ібсена був поет, який віршував 

телемаркською мовою. Достовірнішим видається припущення, що батьки Ібсена були 

людьми художньо обдарованими, але їхній спосіб життя не сприяв розвиткові творчих 

здібностей. 

 

     Наприкінці 1830-х рр. на ринку торгівлі лісом сталася криза, і батько Ібсена 

збанкрутів. Добробут родини похитнувся, подружжя Ібсенів розлучилося. Усе це 

посилило трагічне світосприйняття мовчазного, схильного до рефлексії підлітка. 

Можливо, драматичність сімейних стосунків героїв усіх п’єс Генріка Ібсена 

пояснюється власним сумним досвідом... Цей самотній підліток мріяв про фах лікаря. 

Тому після конфірмації (церковного обряду повноліття) п’ятнадцятирічний хлопець 

рушає у Грімстад і стає помічником аптекаря. Оскільки платня в Генріка була 

невеличкою, а батьки йому не допомагали, майбутній митець дуже бідував. Він не мав 

ні окремої кімнати, ні зимового одягу, ні пристойного взуття. Обіду в будинку аптекаря 

часто не було навіть під Різдво. Становище Ібсена поліпшилося лише через чотири роки, 

з появою нового власника аптеки, який підвищив юнакові платню й надав окрему 

кімнату. Генрік дістав змогу багато читати, займатися самоосвітою. Незабаром він 

познайомився з молодими людьми, які поділяли його погляди, і замкнений юнак 

змінився на краще: він бував веселим, інколи збирав друзів у себе. Молодь потяглася до 

інтелектуального товариства, де точилися дискусії з серйозних питань. Ібсен увійшов 

до світського товариства, почав брати уроки латини та грецької, деякі науки вивчав 

самостійно. Згодом почав писати вірші, створив свою першу драму «Катіліна», де 

з’явилася головна для п’єс Ібсена тема — бунт сильної самотньої особистості. З 

маленького похмурого дивака за аптекарським прилавком Ібсен перетворився на 

письменника-початківця і вирішив переїхати до Крістіанії (колишня назва норвезької 

столиці Осло), щоб здобути вищу освіту. Спочатку Генрік відвідував так звану 

«фабрику студентів» Хольмберґа, щоб здобути атестат зрілості. Зарахування до 

університету відбувалося за результатами шкільних випускних іспитів. Ібсен із багатьох 

предметів мав посередні оцінки, адже не отримав належних знань у дитинстві, тож до 



університету не потрапив. Зате, склавши іспити, він увійшов до Студентського 

товариства — духовної еліти норвезької молоді. 

 

      Ібсен відчув себе справжнім драматургом, коли інсценізували його п’єсу 

«Нормани», нині більше відому під назвою «Богатирський курган». Хоча виставу не 

можна вважати успішною, але вона започаткувала сценічне життя п’єс Ібсена. якийсь 

час Генрік та його друг випускали газету, брали участь у робітничому русі, зрештою 

розгромленому урядом. Саме в цей час на батьківщину, до рідного Бергена, повернувся 

уславлений скрипаль Уле Булль. Він висунув ідею створення національного 

норвезького театру, адже на сцені єдиного професійного театру країни, у Крістіанії, 

грали данські актори. Уле Булль створив першу театральну школу, на основі якої і виник 

Бергенський національний театр. Посаду драматурга Уле Булль запропонував Ібсенові. 

Із 1852 р., створюючи репертуар для театру, Ібсен водночас працював другим 

режисером, який відповідав за мізансцени і реквізит. Крім того, йому доводилося 

обчислювати всю театральну бухгалтерію. Зрештою Ібсена призначили керівником 

театру. Одна з поставлених ним п’єс провалилася. іншу драматург побудував за 

мотивами народної творчості, тож вона мала глядацький успіх. Тим часом боротьба за 

«норвегізацію» театру розпочалася і в столиці. Діячі норвезької культури мріяли про 

культурницьку самостійність від данського впливу. Вони прагнули відродити давню 

норвезьку мову, поєднати національні традиції з новою норвезькою культурою. 

Вирішено було призначити керівником Норвезького театру норвежця за 

національністю. Найкращу кандидатуру виявили серед театральних діячів Бергена. Нею 

1857 р. став Генрік Ібсен. 

 

       Тогочасне театральне життя Норвегії було досить незвичним для наших сучасників. 

Так, Ібсен був не лише директором Норвезького столичного театру, а й писав п’єси, 

виступав у пресі з рецензіями на вистави данського театру. Професії режисера, 

драматурга, директора театру і театрального критика ще не були розділені. Надто мало 

норвежців мали сміливість присвятити своє життя мистецтву. Тому Ібсенові доводилося 

працювати за кількох, щоб плекати самобутню національну культуру. Його історична 

хроніка «Боротьба за престол» також була пронизана пафосом національного 

об’єднання норвежців. Але сподівання Ібсена на швидке повернення норвезької 

культури до національних витоків, на створення театру як центру духовності народу не 

виправдалися. Це була справа довгих десятиріч, і зробити це він мав власним внеском у 

драматургію, так само, як і його колега й друг Б’єрнстьєрне Б’єрнсон, котрий допоміг 

Ібсенові отримати стипендію для закордонної поїздки. У Римі Ібсен написав драматичну 

поему «Бранд» — першу п’єсу, що отримала світовий резонанс. Головний герой Бранд 

— молодий пастор, який працює у віддаленому куточку Північної Норвегії, на своїй 

батьківщині. Він обстоює високі моральні принципи, не визнає компромісів. Гасло 

цього максималіста: «Все або нічого». Бути самим собою — життєве кредо Бранда і 

самого драматурга, адже воно стає головною темою всіх наступних п’єс Ібсена. 

 

      Через два роки Ібсен пише п’єсу «Пер Ґюнт», що здобула величезну популярність і 

була покладена на музику Едвардом Ґріґом. За кордоном він створив також драми 

«Підпори суспільства», «Ляльковий дім», «Привиди», «Ворог народу», «Дика качка», 

«Гедда Ґаблер» та ін. 1891 року Ібсен повернувся до Норвегії. Тут народжуються його 

п’єси «Будівничий Сольнес», «Маленький Ейольф», «Йон Ґабріель Бйоркман», «Коли 

ми, мертві, пробуджуємося...». Письменника не стало 1906 р. 

 



      У своїй творчості драматург розробляв різні теми: науки та прогресу, емансипації 

жінок і проблем спадковості, революції тощо. Ібсен пройшов школу романтизму і заклав 

основи «нової» драми. Він одним із перших почав створювати п’єси з глобальними 

сучасними проблемами, розкриваючи останні шляхом заглиблення у внутрішній світ 

героя. Ібсен виніс на сцену не тільки актуальні проблеми сучасності, а й забезпечив 

сучасний антураж: мову, одяг, поведінку. Герої Ібсена є провідниками певних ідей, тому 

його п’єси вважають аналітичними, інтелектуальними. Особливістю п’єс Ібсена є 

змішування жанрів (трагікомедія). На його погляд, сценічне дійство має бути 

максимально наближеним до життя, а тому в ньому повинні поєднуватись трагічне з 

комічним. П’єса не дає готових відповідей, має відкритий фінал, незавершену історію 

домислює глядач. 

 

Проблематика творів Г. Ібсена 

 

1. Соціальна: «Стовпи суспільства», «Ляльковий дім», «Хвороблива уява», «Привиди», 

«Ворог народу», «Маразм старого чоловіка». 

2. Конфлікт у душі людини: «Дика качка», «Росмерсхольм», «Жінка з моря», «Хроніка 

мого життя», «Злочин бабки Бейлі», «Гедда Ґаблер». 

3. Глибини людського організму в певній експериментальній абстрагованості: 

«Будова мого серця», «Маленький Ейольф», «Йон Ґабріель Бйоркман» і драматичний 

епілог «Коли ми, мертві, пробуджуємося». 

 

Ознаки «нової» драми 

 
1. У центрі уваги — душевні переживання людини, морально-філософські проблеми 

епохи. Показ трагедії життя. 

2. Конфлікт внутрішній — зіткнення персонажів із трагедією буття, зіткнення різних 

ідей, духовні суперечності героїв. 

3. Герой — особистість, «духовний симптом» епохи. 

4. Відтворення загальної атмосфери часу, духовних пошуків епохи, прагнення 

морального пробудження особистості й суспільства. 

5. Глядач упізнає себе, долучається до внутрішньої дії, переживає й мислить разом із 

героями. 

6. Умовність, узагальнюючий зміст. 

 

7. Усі персонажі важливі, вони позбавлені однозначних характеристик. 

8. Показ на сцені людей різних соціальних прошарків, демократизація мови. 

9. Зникнення чіткого поділу драматичних творів на комедію, трагедію та драму, 

виникнення трагікомедії. 

10. Відкритий фінал, який спонукає до роздумів, дискусій. 

 

Слово вчителя 
 

— В Україні про творчість Г. Ібсена писав І. Я. Франко (стаття «“Ворог народу” Г. 

Ібсена»; замітка до 70-річчя від дня народження письменника). Спираючись на вірш 

Ібсена «Сила спогаду», Каменяр написав «Школу поета (за Ібсеном)», одна з повістей 

Франка має Ібсенівську назву «Основи суспільності».  



   Творчість Ібсена характеризували Леся Українка (стаття «Європейська соціальна 

драма в кінці ХіХ ст.»), Н. І. Кобринська (стаття «Про “Нору” Ібсена», 1900). Драми 

Ібсена з успіхом ставлять на українській сцені з початку XX ст. 

    Окремі драматичні твори Ібсена переклали А. В. Крушельницький («Як ми, мертві, 

воскреснемо»), М. Загірня («Ворог народу», «Примари», «Нора» та ін.), Н. Б. Грінченко 

(«Гедда Ґаблер», «Жінка з моря» та ін.), Микола Голубець («Пер Ґюнт»), а також М.-І. 

С. Грушевська, Юрій Кміт, Й. Г. Зорянчук, Вероніка Гладка, Д. Ю. Загул, О. М. 

Новицький, Л. Д. Дмитерко, П. і. Тернюк, О. Д. Сенюк, І. І. Стешенко та інші. 

 

V. Узагальнення вивченого на уроці матеріалу 

Евристична бесіда 

- Назвіть причини виникнення «нової» драми. 

-  Якими були ознаки осучаснення драми на зламі століть? (Герої — звичайні люди; 

відкритий конфлікт — внутрішній; мова — сучасна; фінал — незавершений; проблеми 

— актуальні.) 

- Хто з драматургів представляв «нову» драму? Чи всі митці однаково ставилися до 

розв’язання художньої проблеми оновлення драматургії? 

- У чому полягає внесок Г. Ібсена у створення й розвиток національного норвезького 

театру? 

 

VI. Підбиття підсумків уроку 

1. Завершальне слово вчителя 
— «Нова» драма Порубіжжя ХІХ-ХХ ст. звернула увагу на особистість не як на 

типового представника соціального прошарку, а як на індивідуальність, духовне життя 

якої визначає загальну атмосферу епохи. Зовнішня дія поступилася місцем внутрішнім 

конфліктам. Зникає чіткий поділ драматичних творів на комедію, трагедію та драму. 

Героями драматичних творів стають люди різних соціальних прошарків, мова 

персонажів стає більш демократичною. Фінал зазвичай відкритий, є своєрідним 

запрошенням до дискусії. 

 

2. Інтерактивний прийом «Мікрофон» 

- Продовжте речення: «Для мене драматичні твори, театр — це...». 

 

VII. Домашнє завдання 
Знати зміст драми «Ляльковий дім», С. 210-234. 

Творче: підготувати інсценовані діалоги першої дії цієї драми, повідомлення про 

історію її створення, прототипів її героїв. 

 



 

Тема. Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. 

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.  

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Генріка Ібсена; розкрити його роль в світовій 

літературі як творця «нової драми» та показати специфіку його новаторства; розпочати цілісний 

аналіз п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім», з’ясувати первинне учнівське враження-розуміння твору; 

розкрити жанрово-композиційні особливості п’єси як соціально-психологічної драми; розвивати й 

вдосконалювати навички аналітико-інтерпретаційного дослідження тексту драматичного 

характеру; сприяти формуванню критичного мислення старшокласників. 

 

Обладнання: фрагменти художнього фільму «Ляльковий дім», портрет письменника, тексти 

творів. 

 

 

Перебіг уроку 
Бути самим собою або бути  

задоволеним собою. 

Генрік Ібсен. «Пер Гюнт» 

 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Вступне слово учителя. Генрік Ібсен (звертається увага на портрет митця) – 

найвідоміший норвезький письменник XIX століття. Завдяки йому розпочалося 

оновлення драматургії не тільки у Норвегії, а й в інших країнах світу. Літературознавці 

стверджують, що за своє довге життя Ібсен здійснив настільки вагомий внесок у 

розвиток норвезької національної літератури, що його порівнюють із здобутками в 

інших літературах романтиків, реалістів, символістів, натуралістів. Він був 

першовідкривачем, своєрідним оригінальним письменником, що зумів по-новому 

зобразити й витлумачити начебто вже відоме. Ідейні суперечки з сучасним йому 

суспільством стали для Ібсена головним випробуванням життя. Його персонажі – 

послідовні самотні люди, що воюють з усім світом, кидають виклик спокою й рутині 

більшості, не бояться сказати правду у вічі. Митець сподівався, що його думки, його 

біль зрозуміють читачі й глядачі. Генрік Ібсен здійснив переворот у царині драматургії 

і своєю творчістю 

могутньо штовхнув театр XX століття до нових обріїв. Три уроки поспіль ми будемо 

знайомитись зі здобутками великого норвежця й спробуємо оцінити й зрозуміти 

найкращий діамант у його літературній колекції – драму «Ляльковий дім». 

 

Перегляд відеопрезентації «Генрік Ібсен» 

  

Бесіда. 

– Яке враження справило на вас знайомство з життєвим шляхом Генріка Ібсена? Що ви 

можете сказати про нього як про людину? 

– Стисло розкажіть про основні віхи творчості Ібсена.  

– Прокоментуйте наведені нижче вислови Генріка Ібсена. Хто, на вашу думку, в них 

відображений більше: Ібсен–людина чи Ібсен-митець? 



1) «Я знаю про свій ґандж – нездатність близько, душевно сходитись з людьми, які 

вимагають, щоб ти був із ним відкритий…Я не можу змусити себе роздягатись перед 

іншими. І я відчуваю, що у взаєминах із людьми поготів не можу повністю виразити те, 

що втаємничене у глибині моєї душі і складає моє істинне «Я». Тож я охочіше 

замикаюсь у собі. » 

2) «Я ніколи не погоджуся з тим, що свобода й політична свобода – поняття тотожні. Те, 

що Ви називаєте свободою, я називаю свободами, і те, що я називаю боротьбою за 

свободу, – ніщо інше, як невтомне, живе осягнення ідеї свободи. Інакше оволодіння 

свободою, котре не передбачає постійного її прагнення, є мертвим і бездушним. Адже 

саме поняття «свобода» тим і відзначається, що розширюється в міру того, як ми 

прагнемо його осягнути. Відтак, якщо у розпалі боротьби за свободу хтось спиниться і 

скаже: «Я надбав її», він насправді доведе, що її втратив.» 

3) «… Під сварливою і паскудною оболонкою я завжди приховував глибоке ставлення 

до життя… я назавжди дистанціювався від своїх батьків, від усіх родичів, адже, не зміг 

змиритися із взаєминами, з огляду на які розумієш один одного лише наполовину». 

– Як характеризує Ібсена вислів його сучасника В. Бергсе: «Зрештою, Ібсен був 

надзвичайно самовпевненим і часто проголошував, що творив не для сучасників, а для 

історії. Коли ж одного разу я наважився зауважити, що на це не може розраховувати 

жоден письменник, що навіть найбільші генії з плином століть призабулися, він кинувся 

до мене і, ледве стримуючи лють, вимовив: «Відчепись від мене зі своєю метафізикою! 

Якщо ти забереш у мене вічність, то забереш усе!»? 

 

ІІІ. Аналітичне дослідження п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім» 

 

Перегляд буктрейлера до п’єси «Ляльковий дім». 

 

а) з’ясування первинних вражень-розумінь від прочитання п’єси Г. Ібсена 

«Ляльковий дім» 
– Як читалась п’єса? Що в ній привернуло найбільше вашу увагу? Чому? 

– Чим, на вашу думку, цей драматичний твір відрізняється від античної трагедії, п’єс 

Шекспіра, Мольєра та Гоголя, які ми вивчали раніше? 

– Що у творі видалось вам дивним, незрозумілим? 

– Як би ви визначили тему п’єси «Ляльковий дім»? Про що, по-вашому, вона? 

– На які запитання ви хотіли б отримати відповіді у ході аналітичного дослідження? 

 

Реальна основа твору. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) аналітико-інтерпретаційне дослідження твору 
– Схарактеризуйте композиційні особливості драми. Спробуйте створити її 

композиційну формулу. Які особливості композиції ви помітили порівняно з 

традиційною побудовою класичної п’єси? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– Поміркуйте, чому Ібсен залишає фінал твору відкритим? 

– Яку роль відіграють у п’єсі авторські ремарки та рекомендації для декораторів та 

акторів? 

– Схарактеризуйте особливості хронотопічних особливостей тексту. Де і коли 

відбуваються події, зображені у творі? Як ви вважаєте, що в п’єсі Ібсена відіграє 

визначальну роль – час дії чи її місце? Аргументуйте свої відповіді. 

– Спробуйте створити опорно-смислову схему «Художній простір п’єси Генріка Ібсена 

«Ляльковий дім» та визначити в ньому місце героїв твору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Розглянемо жанрову специфіку «Лялькового дому». Звернімося до літературознавчих 

досліджень твору. Науковці визначають жанр цієї п’єси Ібсена як соціально-

психологічну драму, «нову драму», «драму ідей». Користуючись підручником та 

текстом п’єси, спробуйте навести аргументи, що підтверджують ці наукові висновки. 

(Генрік Ібсен виводить на перше місце соціальні проблеми, пов’язані з підневільним 

становищем жінки у сучасній йому Норвегії, піддає критиці моральні устої та закони 

суспільства, які суперечать особистісній реалізації людини. Тому його «Ляльковий дім», 

як й інші твори, називають ще й аналітично-інтелектуальною драмою, де 

зіштовхуються різні ідеї, різні моралі, наявні у суспільстві. Специфічним є те, що 

сценічно вони втілюються у зображення життя подружжя Хельмерів. Новаторським 

здобутком Ібсена було те, що він принципово й послідовно піддав критиці моральні 

підвалини суспільства. До нього цього ніхто в драматургії не робив. Соціально-

психологічною цю драму Ібсена називають через перенесення основної драматичної дії 

із зовнішньої проекції у внутрішній світ героїв, у їхні думки та переживання.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перегляд початку п’єси за фільмом-спектаклем «Ляльковий дім» (1973) 
(сцени повернення Нори з новорічними подарунками, діалог з Хельмером до приходу фру 

Лінне) 

 

Бесіда 

- Де і коли відбуваються події? (Напередодні Різдва в квартирі Хельмерів.) 

- Звідки повернулася Нора? 

- Що ми дізналися про цю родину, переглянувши початок п’єси? Яку роль в цьому 

відіграє помешкання та речі, які його наповнюють? 

- Схарактеризуйте стосунки між подружжям? 

- Що вас здивувало? Що видалося штучним? Що вас обурило в ставленні Хельмера до 

дружини й поведінці Нори? Чому? 

- Яким є ваше первинне сприйняття головних персонажів твору? Кому з родини 

Хельмерів ви більше симпатизуєте на початку п’єси? 

- Як акторська гра Ентоні Хопкінса і Кетрін Блум увиразнила ваше уявлення про 

головних героїв? 

- Чи такими ви їх уявляли, читаючи текст? 

 

IV. Рефлексія 

– Спробуйте визначити за початком першої дії, що не так в родині Хельмерів? 

– Який план найбільше цікавить автора, зовнішній чи внутрішній? Обґрунтуйте. 

– Подумайти над словами Г. Ібсена, взятими за епіграф до даного уроку. Яким чином 

вони пов’язані з авторським задумом «Лялькового дому». 

– Визначте головну проблему п’єси. Чи можна вважати, що в ній Ібсен піднімає гендерні 

проблеми? Аргументуйте. Як це пов’язане зі становищем жінки у норвезькому 

суспільстві рубежа XIX-XX століть? 

– Як би ви визначили сутність основного конфлікту драми Ібсена «Ляльковий дім»?  

 

V. Аргументація й виставлення оцінок за урок 

 

VІ. Домашнє завдання: 

Ще раз переглянути зміст п’єси, дібрати цитати до характеристики Нори та їнших 

персонажів твору 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема. Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Особливості драматичного 

конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої).  

Мета: з’ясувати специфіку драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі «Ляльковий 

дім», розкрити його зовнішні та внутрішні плани; схарактеризувати образ Нори у зв’язках з іншими 

персонажами системи образів п’єси та відповідно до головного конфлікту твору й авторського 

задуму п’єси;  розкрити та схарактеризувати новаторство Ібсена у вирішені драматичного 

конфлікту та застосуванні засобів зображувально-виражального ряду створення образу головної 

героїні; розвивати навички дослідження аналітичного твору; сприяти формуванню критичного 

мислення старшокласників. 
Обладнання: фрагменти з екранізації п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім», портрет письменника, тексти 

твору. 

 

 

Перебіг уроку 
Люди – господарі своєї долі. 

Вільям Шекспір 
І. Організаційний момент. 

ІІ. Оголошення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів 

 

ІІІ. Аналітико-інтерпретаційне дослідження в просторі теми уроку 
– Розпочнемо дослідження з характеристики образу Нори, розуміння якого у всіх 

зв’язках, суперечностях і переживаннях допоможе нам чітко визначити особливості 

драматичного конфлікту «Лялькового дому». Повернімося ще раз до початку п’єси і 

прослідкуємо, як розвивається образ Нори відповідно до сюжетної лінії твору. 

 

– Схарактеризуйте враження, яке справляє на читача(глядача) Нора на початку п’єси. 

Визначте специфіку зовнішнього і внутрішнього плану зображення героїні. Яку роль в 

цьому відіграють авторські ремарки? Підтвердіть текстом. Сформулюйте стисло, про 

що цей твір? (Історія молодої жінки, у долі якої  за зовнішньою гармонією криється 

трагедія.) 

– Схарактеризуйте стан, в якому героїня знаходиться на початку п’єси. З чим це 

пов’язано?  

- Визначте роль Різдва в контексті твору. (Різдво – свято родинне, очікування дива, 

здійснення кращих сподівань, душевного і духовного тепла.) 

– Чому читач не вірить в ідилію сімейного щастя Нори Хельмер? Які художні деталі 

змушують у цьому засумніватись? Спробуйте спростувати вислів Нори «Як дивно жити 

і відчувати себе щасливою». Для цього змоделюйте ситуацію уявного діалогу з 

героїнею, де ви б, спираючись на текст, задавали б їй запитання, що могли б героїню 

змусити замислитись над її становищем. 

– Що свідчить про те, що сімейне щастя вже почало розпадатись? (Найбільший парадокс 

– це те, що Нора криється від чоловіка, спочатку з мигдалевим печивом, а згодом читач 

дізнається, що усі вісім років подружнього життя вона носить в собі таємницю.) 

– Чого, на вaш погляд, найбільше прагне Нора? А що є найголовнішим для її чоловіка? 

Підтвердіть текстом (Для Нори головне – її сім’я, чоловік та діти. Для Хельмера – 

найважливіше його кар’єра в суспільстві.) 



– Ще раз прискіпливо поглянемо на місце дії у п’єсі. Де здебільшого перебуває Нора, а 

де найчастіше знаходиться її чоловік? Що символізують двері, грубка у вітальні? Як ви 

думаєте, чому там є лише одне вікно? Доведіть, що світ Хельмера максимально 

відокремлений від світу Нори. 

– Чому автор називає дім, де живуть герої п’єси «Ляльковим»? Чи стосується це тільки 

подружжя Хельмерів, чи має більш широке соціальне значення? Обґрунтуйте свої 

думки. 

– Яку роль у розвитку сценічної дії та розвитку образу Нори має таємниця героїні 

(підробка векселя)? Які стадії проходять герої у випробуванні таємницею? (Від 

очікування та приховування таємниці до її розкриття у зовнішньому аспекті, та від 

сподівань, надії приховати минуле до неможливості перешкодити правді й до 

нерозуміння й розриву у внутрішньому плані між головними героями). 

– Нора є центральним образом у п’єсі «Ляльковий дім» (друга назва твору «Нора»). Але 

розкривається героїня у стосунках з іншими персонажами драми. 

 

Самостійна робота в групах 

Завдання: розділіться на групи по 3-4 чоловіки й впродовж 3-5 хвилин з’ясуйте точки 

зору інших героїв на Нору. В результаті такого дослідження радимо заповнити цитатами 

та учнівськими оцінками схему-опору 

 

«Нора очима персонажів драми Г. Ібсена «Ляльковий дім» 

 

 

 

 

 

 

 

– Чиї точки зору на Нору є найважливішими для розуміння характеру героїні? 

Обґрунтуйте відповіді. 

– В чому полягає суперечливість характеру Нори? 

– Що в її поведінці вам подобається, а що ні? Чому? 

– Сформулюйте головну проблему життя Нори. (Нора пішла на підробку документів 

заради коханого чоловіка. З точки зору суспільства –це злочин. Нора вважає свій вчинок 

шляхетним і не розуміє законів, які діють проти життя людини, проти її щастя.) 

 

Висновок № 1: 

Головний конфлікт п’єси «Ляльковий дім» – це конфлікт Нори із суспільством. 

 

– Доведіть, що стосунки Нори з чоловіком, з Крогстадом, до певної міри з фру Лінне є 

відображенням її конфлікту із суспільством. Зверніть увагу на те, що всі герої, крім 

Нори, мають якусь власну нішу в суспільстві. Чому Нора позбавлена «власного світу»? 

– Розкрийте роль образів-символів та виразних художніх деталей, які підсилюють 

розвиток конфліктних ситуацій (грубка, неприкрашена ялинка, ігри з дітьми, листи, 

боргова розписка). 

– Порівняйте Нору в першій, другій та третій дії твору. (Дослідження також можна 

розподілити на три дослідницькі групи. Висновком має стати дослідження динаміки 

образу, перенесення із зовнішнього плану у внутрішній до прояву відвертого бунту). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняйте своє ставлення до героїні на  початку та в кінці п’єси. Чи у всьому ви 

підтримуєте Нору? Доведіть, що її бунт має переважно соціальний характер. 

 

– Подумайте, чому героїня у хвилини найбільшого відчаю танцює саме тарантелу, а не 

інший танок? (Тут важливою є історія виникнення тарантели як танцю 

південноіталійських пастухів, які часто зазнавали укусів павуків тарантулів. Щоб 

нейтралізувати дію павучої отрути, потрібно було значною мірою підвищити 

температуру тіла потерпілого аби з потом вона виходила з організму. Так виник танок 

тарантела – запальний, іскрометний, що потребує великих фізичних зусиль та напруги. 

Отруєна брехнею власного існування та загрозою викриття, Нора, що вступила у 



непримиренний конфлікт з усією суспільною мораллю, самозречено танцює тарантелу. 

Цей танок набуває символічного значення, адже після нього, Нора це знає, прийде кінець 

її щастю, викриття неминуче. Разом з найбільшою напругою фізичною героїня 

переживає внутрішню боротьбу небувалої сили, яка не спустошує її, а, навпаки, робить 

сильнішою, здатною боротись за свою людську гідність, набиратись сміливості 

відверто й критично говорити про стосунки в сім’ї з чоловіком, про релігію, про 

суспільні закони та їх антилюдяність. Від тарантели починається прозріння Нори та 

її шлях до оновлення. Але вже з досвідом позбавлення від «отрути»). 

 

– Доведіть, що крім соціального конфлікту у п’єсі «Ляльковий дім» наявний ще й 

психологічний конфлікт. Визначте його сутність та роль у житті Нори. Які художні 

засоби використовує Ібсен для змалювання психологічного конфлікту? (Зовнішній і 

внутрішній план оповіді, авторські ремарки, точки зору героїв на вчинок Нори, власні 

думки, оцінки, переживання героїні, образи-символи, виразні художні деталі. Учні 

приводять приклади їх використання за текстом «Лялькового дому».) 

– Доведіть, що Нора протиставлена не тільки образу Торвальда Хельмера як основному 

своєму опоненту й виразнику суспільної псевдоморалі, а й усім іншим персонажам 

твору. 

– Яку роль, на вашу думку, відіграє додаткова сюжетна лінія п’єси – зображення 

стосунків Крістіни Лінне та Крогстада? 

– Спробуйте порівняти Хельмера та Крогстада. Хто з них, на ваш погляд, заслуговує на 

більший осуд? Чому? Доведіть, що Хельмер – це ще один літературний взірець людини-

чиновника. 

 

Перегляд фрагменту з фільму-спектаклю «Ляльковий дім». Кульмінаційний 

діалог між Норою і Хельмером або виразне читання в особах фінального діалогу 

Нори й Хельмера 
 

– Випишіть у зошити цитати, які можна вважати програмою дій героїні на майбутнє та 

свідчення її духовного прозріння. (Рекомендуємо звернути увагу на такі цитати: 

«Я побачила, що ти не той, за кого я тебе вважала»;«Присядь, Торвальде. Нам з тобою 

є про що поговорити»; «Ми обоє повинні бути цілком вільні.  Ось твоя обручка. Віддай 

мені мою»; «І ти, і я – ми повинні змінитися настільки… ні, я більше не вірю в чудеса»; 

«Торвальде, в ту хвилину я зрозуміла, що всі ці вісім років жила з чужим чоловіком і 

прижила з ним трьох дітей…О-о, я не можу згадувати про це. Так би і розірвала себе 

на шматки»; «я не знаю, але я шукатиму, а не повторюватиму бездумно чужі думки»; 

«Я відчула себе майже чоловіком»; «От і хочу придивитись до нього (до суспільства ). 

Мені треба з’ясувати, хто правий: суспільство чи я». «Я тільки думала, що щаслива, а 

насправді ніколи не була»; «Але весь наш дім був тільки великий ляльковий дім. Я була 

тут твоєю лялькою…»; «Я повинна виховати саму себе. І не в тобі шукати мені 

допомоги. Мені треба взятись за це самій». 

– Чому Хельмер не розуміє Нору? Розкрийте головні причини. 

– Розкрийте символіку назви п’єси «Ляльковий дім». Як вона пов’язана з авторським 

задумом автора? 

– Чому Ібсен залишає фінал відкритим? Відомо, що для німецької сцени драматург 

пом’якшив кінцівку: змучена від переживань, спустошена Нора під час останньої 

розмови з чоловіком, кидає останній погляд на сплячих у своїх ліжечках дітей і падає 

безсила на стілець біля дверей їхньої кімнати. Завіса. Але Г. Ібсен наполягав на тому, 



що п’єсу треба ставити саме з першою кінцівкою – Нора залишає «Ляльковий дім», її 

сімейне життя зазнає краху, грюкають ворота за героїнею, що йде у нове життя. 

 

Завіса. Доведіть, що перший варіант цілковито відповідає основному соціально-

психологічному конфлікту п’єси. 

 

IV. Рефлексія 

– Уважно прочитайте слова В. Шекспіра, взяті за епіграф до даного уроку («Люди 

господарі своєї долі»). Доведіть, що вони відображають провідну ідею п’єси Ібсена 

«Ляльковий дім». 

– Як співвідносяться з образом Нори слова з п’єси Ібсена «Пер Гюнт» «Бути самим 

собою або бути задоволеним собою»? 

 

Перегляд заключного фрагменту екранізації п’єси «Ляльковий дім» 
 

– Чи вдалося актрисі передати прагнення Нори «бути самою собою»? 

– Прочитайте слова Ф. Шпільгагена: «В мені живе любов до свободи і непохитна 

рішучість не дати нікому себе поневолити; ніколи не схилити своєї голови, коли проти 

цього протесту моя совість; жити так, як сам життя я розумію, і йти лише тим шляхом, 

що я його собі обрав, хоч яким би він складним був, не даючи нікому жодним 

підлещуванням, жодними погрозами звести себе з цього шляху». Чи можна їх вважати 

світоглядним кредо самого Ібсена? Яким чином вислів Шпільгагена співвідносний з 

долею головної героїні «Лялькового дому»? 

– Доведіть, що проблема Нори – це проблема будь-якої людини взагалі, а не тільки 

жінки. (Аргументом можуть бути слова Ібсена на святі на честь його таланту: 

«Дякую за тост, але повинен відхилити від себе честь свідомої підтримки жіночого 

руху. Я навіть не дуже добре розумію його гасел. Я вважаю, що та справа, за яку 

борються жінки, загальнолюдська. І той, хто уважно прочитає мої книжки, це 

побачить. Певна річ, у них можна знайти побажання паралельно розв’язати і жіноче 

питання, але це не головне».) 

– Спираючись на текст п’єси Ібсена «Ляльковий дім», відтворіть художню модель 

Норвегії, представлену митцем у творі. Визначте новаторські засоби її створення. 

(«Ляльковий дім» – п’єса про сучасну Ібсенові Норвегію з її морально-етичними та 

суспільними проблемами. Художня картина Норвегії представлена з точки зору 

радикального максималізму, що проявив себе у послідовній і руйнівній критиці 

загальновизнаних цінностей і законів суспільства, що підносить драму до вирішення 

філософсько-етичних проблем). «Сміливість думки Ібсена-мислителя підкріплюється 

новаторством Ібсена-драматурга», – вважає науковець О. Пронкевич.  

 

У «Ляльковому домі» наявні усі ознаки «нової драми »: 
•митець розглядає у п’єсі проблему «покликання» співзвучно духові новітнього світу 

(змальована сучасна авторові Норвегія); 

•побутові деталі максимально наближені до дійсності, в якій живуть глядачі(читачі); 

•повсякденна реальність – джерело драматичного; 

•персонажі говорять прозою на відміну від романтичного театру, де особи спілкуються 

у віршах; 

•використання підтексту, внутрішнього плану для розкриття найголовнішого в образах 

героїв; 



•герої «Лялькового дому» – пересічні представники середнього норвезького класу, 

водночас вони постають і як носії певних моральних принципів. Їхні суперечки 

постають як найскладніший ідейний конфлікт, який під пером Ібсена набуває і 

філософського, і соціального тлумачення; герої Ібсена – втілення людських ідеалів; 

•поєднання трагічного і комічного; 

•жанр п’єси автор сам назвав «п’єсою на три дії», не віддаючи переваги ні драмі, ні 

трагедії, ні комедії, твір має синтетичний характер; 

•композиція має інтелектуально-аналітичний характер (від ілюзії щастя до його краху 

та розуміння брехні у життя героїв); 

•відкритий фінал п’єси як початок нової колізії (Нора робить крок у невідоме 

самостійне життя, щоб стати людиною). 

– Спробуйте подивитись на «Ляльковий дім» очима глядача 1879 року. Як ви думаєте, 

чому тоді п’єса спричинила так багато галасу? Чому вона актуальна і тепер? 

 

V. Аргументація і виставлення оцінок за урок 

VI. Домашнє завдання до уроку: 

Усно підготувати невеличке есе «Моє особисте ставлення до вчинку Нори». 

Підготуватись до участі в диспуті на тему «Нора – вільна особистість чи лялька в чужих 

руках?» (для цього клас поділяється навпіл за бажанням учнів, одні з них мають знайти 

в тексті «Лялькового дому» аргументи на підтвердження того, що Нора дійсно є вільною 

особистістю, а інші обґрунтовують текстом думку, що вона лялька у чужих руках). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Образна система. Підтекст. 

Символіка. Відкритість фіналу. 

Мета: з’ясувати специфіку драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі «Ляльковий 

дім», розкрити його зовнішні та внутрішні плани; схарактеризувати образ Нори у зв’язках з іншими 

персонажами системи образів п’єси та відповідно до головного конфлікту твору й авторського 

задуму п’єси;  розкрити та схарактеризувати новаторство Ібсена у вирішені драматичного 

конфлікту та застосуванні засобів зображувально-виражального ряду створення образу головної 

героїні; розвивати навички дослідження аналітичного твору; сприяти формуванню критичного 

мислення старшокласників. 
 

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

– Узагальнимо та систематизуймо наші висновки з попереднього уроку щодо 

особливостей основного конфлікту п’єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Попрацюйте 

3-4 хвилини в парах і спробуйте схематично представити специфіку конфлікту «нової 

драми» Ібсена. (Під час перевірки виконання даного виду роботи на дошці колективно 

вибудовується модель, що найбільше відповідає авторському задуму. Надаємо 

можливий варіант такої опорно-смислової схеми. Остаточний варіант як 

узагальнюючий алгоритм характеристики основного конфлікту п’єси варто занести 

до робочих зошитів учнів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Зробіть узагальнюючий висновок: у чому полягають претензії Нори до суспільства, 

релігії, оточуючого світу? 

Що вона пропонує? 

Яке рішення приймає, наскільки воно обґрунтоване? 

Як ви особисто ставитесь до вчинку Нори? 

(Дати відповіді на комплекс цих запитань ми зможемо, з’ясувавши остаточно для себе, 

хто ж така Нора – лялька у чужих руках чи вільна особистість. Для цього приймемо 

участь у диспуті). 

 



ІІІ. Оголошення теми і завдань уроку 

 

IV. Організація і проведення диспуту на тему «Нора – вільна особистість чи лялька 

у чужих руках?» (Моє особисте ставлення до вчинку Нори) 

 

Основні принципи організації й проведення диспуту як діалогічної форми узагальнення 

та систематизації набутих знань: 

1. Вибір теми, за якою буде проводитись диспут 

2. Визначення випереджальних завдань з підготовки до диспуту. 

3. Розподіл учасників диспуту на дві опозиційні групи, які згідно з темою мають 

аргументовано обстоювати одну з точок зору (в нашому випадку диспут базується на 

літературному тексті, тому й обґрунтування відповідей мають спиратись на зміст п’єси 

Г. Ібсена «Ляльковий дім»). Додається література для опрацювання. 

4. Наявність експертної групи, яка приймає чи спростовує докази опонентів, якщо вони 

виходять за межі означеної теми та художнього твору взагалі 

5. Наявність ведучого диспуту (краще, якщо цю функцію виконує сам учитель). 

6. Обов’язковість висновку, підсумку, який має стати результатом дискусії, що 

розгортається в процесі проведення диспуту. 

7. Бажаним є завдання творчого характеру у письмовій формі як особистий підсумок 

участі кожного старшокласника у диспуті. 

 

Ключові завдання для проведення диспуту (опоненти можуть у процесі обговорення 

того чи іншого завдання наводити свої аргументи, спростовувати точку зору іншого, 

вносити корективи, але обов’язково спираючись на сам текст та літературно-

критичні матеріали, матеріали підручника) 

 

1. Визначте місце Нори в ситсемі образів «Лялькового дому». 

2. Сформулюйте своє бачення головної героїні п’єси Г.Ібсена «Ляльковий дім». Що в 

Норі вам подобається, а що ні? Чому? 

3. Обґрунтуйте текстом твору, що усе попереднє життя Нори було життям «ляльки в 

чужих руках». 

4. Назвіть головні причини того, що Нора тримала вісім років у таємниці від чоловіка 

свій вчинок з підробкою підпису на векселі. 

5. Як ви вважаєте, чи любить Хельмер Нору посправжньому? Схарактеризуйте кохання 

Нори до чоловіка. Визначте різницю 

6. Хто винен у тому, що героїня вимушена вести подвійне життя? 

7. Визначте позитивні і негативні риси Нори. Аргументуйте свої відповіді. 

8. Як ви вважаєте, чому Генрік Ібсен не дає героїні покинути родину ще в другій дії, як 

вона те хотіла зробити? 

9. Чому Хельмера не можна вважати принциповою людиною? Чи є, на ваш погляд, 

принциповою Нора? Доведіть свою точку зору. 

10. Чому Нора говорить, що прожила вісім років подружнього життя з чужою людиною? 

Чому вона раніше не побачила істинного обличчя свого чоловіка? 

11. Хто з героїв п’єси «Ляльковий дім» є вільною особистістю? Чи можна такою 

стовідсотково вважати Нору? Чому? 

12. Який із аспектів основного конфлікту п’єси «Ляльковий дім», на ваш погляд, є 

найбільш важливим для головної героїні? (Психологічний та особистісний). А для 

самого автора? (Соціальний). 



13. Визначте провідні філософсько-етичні питання, які втілює Генрік Ібсен у п’єсі, 

відтворюючи бунт Нори. 

14. Як ви особисто оцінюєте той факт, що йдучи від чоловіка, вона лишає трьох 

малолітніх дітей? Розгляньте вчинок Нори з точки зору її сучасників та з точки зору 

людини XXI століття. Чим ця оцінка буде відрізнятись? Чому? 

15. Які цитати з «Лялькового дому» ви б використали для підтвердження того, що Нора 

стає іншою людиною? Обґрунтуйте свій вибір. 

16. Як стан героїні, її дії та мова свідчать про динаміку образу від «ляльки» до «вільної 

особистості»? Чи можуть, по-вашому, декілька днів кардинально змінити людину? Що 

про це думає сама Нора? 

 

17. Прочитайте і прокоментуйте останню репліку Хельмера в п’єсі після того, як Нора 

пішла з дому.  

Як ви розумієте його слова «Але – найбільше чудо?» 

Який смисл викладає герой у цю фразу? Чому про- 

мінець надії сяє на його обличчі? 

18. Як ви думаєте, чи є шанс у Хельмера на повернення дружини? Чому при розтаванні 

вона відмовляється і від допомого чоловіка, й від зустрічі з ним? 

19. Чому Нора і Хельмер не могли б жити після всього пережитого ні як чоловік і 

дружина, ні як брат і сестра? Аргументуйте свої відповіді. 

20. Щоб жити самостійним життям, Нора має сама заробляти собі на хліб. Складіть 

резюме героїні (чи рекомендаційний лист) для її працевлаштування. В чому, по-вашому, 

будуть полягати найбільші труднощі для героїні? Хто, з огляду на розвиток подій у 

п’єсі, може надати їй допомогу на перших кроках самостійного життя? Чому так 

вважаєте? Ким би вона могла працювати? Обґрунтуйте. 

21. Проголосіть побажання Норі на майбутнє самостійне життя. (Кожен учасник 

диспуту має сформулювати одну позицію, не повторюючи свого попередника. 

Експерти записують ці побажання на окремому аркуші, який потім запечатують в 

конверті і «відправляють» Норі.) 

 

V. Рефлексія 

– Чим відрізняється композиція, створення системи образів та вирішення головного 

конфлікту в п’єсі Генріка Ібсена «Ляльковий дім» та комедії Миколи Гоголя «Ревізор»? 

– Яку роль у відображенні головного конфлікту в усіх його аспектах має підтекст? 

Наведіть приклади з тексту. 

– Визначте підтекстовий план зображення головної герої п’єси «Ляльковий дім». 

Поясніть сенс його використання автором. 

– Визначте образи-символи п’єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Письмово запишіть 

у зошити ваше розуміння образу-символу «ляльковий дім». 

 

– Розгляньте скульптурні зображення Т. Вінденберга (1993, 1995 років) «Нора», «Нора» 

(«Тарантела»). Чи вдалося, по-вашому, скульпторові передати гостроту психологічного 

конфлікту героїні з оточуючим світом і з самою собою? Що, на ваш погляд, розкрито у 

цих скульптурах більш глибоко? Чому ви так вважаєте? 

– Зробіть висновок - ким є Нора Хельмер – вільною особистістю чи лялькою в чужих 

руках. Поясніть і аргументуйте свій вибір. 

– Який сенс має відкритий фінал твору? Чи може він бути завязкою нової драматичної 

інтриги? Чому ви так вважаєте? 



– Спробуйте, спираючись на ваше розуміння образу Нори ( або іншого персонажу п’єси) 

й сенсу авторського задуму, спрогнозувати майбутнє головної героїні «Лялькового 

дому», створивші резюме від її (його)імені. 

 

Самостійна робота учнів над створенням резюме Нори Хельмер (або іншого 

персонажа пєси Генріка Ібсена «Ляльковий дім» на вибір учня) 

 

Резюме – документ, який містить автохарактеристику особи, відбиваючи 

прагнення претендента посісти бажану посаду шляхом участі в конкурсі на 

обіймання вакантної посади. На відміну від автобіографії тут діє принцип 
зворотної хронології викладу. 

 

Основні позиції резюме: 

1. Прізвище, ім’я укладача 

2. Домашня адреса (Телефон) 

3. Дата і місце народження (без деталізації) 

4. Мета (сподівана посада і характер відповідних цій посаді обов’язків) 

5. Досвід роботи (за принципом зворотної хронології викладу) 

6. Освіта 

7. Додаткова інформація (відповідно до вимог роботодавця) 

8. Сильні і слабкі сторони (самооцінка) 

9. Знання іноземних мов, ступінь володіння ними 

10. Особисті здобутки, відзнаки 

11. Стан здоров’я 

12. Родинний стан 

13. Захоплення (з огляду на характер сподіваної посади) 

14. Рекомендації 

15. Підпис укладача та його розшифрування 

16. Дата. 

 

VІ. Підсумок уроку. Аргументація і виставлення оцінок 

VIІ. Домашнє завдання: 

Прочитати С. 236 – 268, перечитати зміст давньогрецького міфу про Пігмаліона і 

Галатею*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Бернард Шоу «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. 

Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон». 

Мета: ознайомити учнів з особистістю і творчим спадком Бернарда Шоу та сутністю його 

«театральної революції»; ознайомити з історією задуму й створення п’єси «Пігмаліон», показати її 

зв'язок і відмінність з давнім античним міфом «Пігмаліон»; розкрити особливості розвитку сюжету, 

драматичної інтриги й системи образів; здійснити аналітико-інтерпретаційне дослідження 

художньо-композиційних особливостей тексту в зв’язку з авторським задумом, зробити головний 

акцент на розкритті динаміки образу Елайзи Дулітл; розвивати читацький досвід учнів в плані 

опанування сенсу драматичного твору нового типу; сприяти формуванню світоглядно-естетичної 

платформи учнів. 

Обладнання: відео «Бернард Шоу», пісня Стаса Пьєхи «Моя прекрасная леди», портрет 

письменника, тексти творів. 

 
Леді відрізняється від квіткарки не тим, 

як вона поводиться, а тим, як поводяться із нею. 

Бернард Шоу. «Пігмаліон» 

 

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент 

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

 

ІІІ. Ознайомлення з особистістю й творчим спадком Джорджа Бернарда Шоу 
Учитель. Відомий науковець і мистецтвознавець Кіра Олександрівна Шахова 

згадувала, як наприкінці 50-х років ХХ століття у Києві відбулася велика виставка 

творів видатного угорського скульптора Жигмонда Кішфалуді-Штробла, автора 

монумента Свободи на горі Геллерт у Будапешті і багатьох інших відомих на увесь світ 

скульптур. Перед Другою світовою війною майстер певний час перебував у Лондоні і 

зробив там ряд цікавих скульптурних портретів – від зовсім юної, майбутньої королеви 

Єлизавети ІІ і до надто популярного тоді у світі англійського драматурга Джорджа 

Бернарда Шоу. Цей скульптурний портрет звертав на себе особливу увагу серед 

експонатів виставки. Шахова передає власні враження від споглядання: «Його треба 

було оглядати з усіх боків. Анфас, лівий та правий профіль, навіть вид ззаду – все було 

напрочуд виразним, цілісним і конверсійним водночас. Мудрий мислитель, що пильно 

дивиться на все із-під кошлатих брів, й іронічний, насмішкуватий, майже цинічний 

спостерігач людського життя, й демонічний його критик, з гострою борідкою, в’їдливою 

посмішкою такого собі Мефістофеля ХХ століття, волосся якого стирчить догори, 

немов ріжки. Скульптору вдалося передати в образі Шоу всю складність, 

парадоксальність, живу суперечливість, активну наступальність вдачі письменника, 

гостроту його іронічного розуму і теплу поблажливість до дивних створінь, що звуться 

людьми».  

Перегляд відео «Бернард Шоу» 

Створення людського й мистецького портретів Джорджа Бернарда Шоу у формі 

опорної таблиці 

 

 



 

 
«Театральна реформа» Джорджа Бернарда Шоу 

«Теорія драми» Шоу – це масштабна програма реформування театру і драматургії, яку 

він послідовно намагався втілити на практиці. До сцени шлях Шоу був не легким. 



Спочатку він затвердив свою репутацію рецензента, головним чином рецензента 

виставок живопису і музичних та драматичних спектаклів. Це був своєрідний літопис 

мистецтва свого часу, складений видатним проникливим поціновувачем. Від статті до 

статті Шоу розгортає свою творчу програму: у музиці він –«вегетаріанець», у драмі – 

«ібсеніст». Дебюту Шоу-драматурга передувала його програмна праця «Квінтесенція 

ібсенізму» (1891), у якій він, спираючись на драми Ібсена і захищаючи їх від нападок, 

виступає проти розважальної драматургії й обстоює драму-дискусію, присвячену 

актуальним подіям сучасності. Шоу свідомо намагався привернути увагу до постаті 

норвезького митця, аби сприяти радикальному оновленню англійського театру. 

    Англійський театр другої половини XIX століття був заповнений незначними, «добре 

зробленими» п’єсами, в яких любовно-сентиментальна лінія зазвичай призводила до 

щасливого кінця, а будь-яке соціальне викриття було просто неможливим. Перекладні 

п’єси Скриба, Сарду, Дюма-сина, англійські любовно-психологічні драми А, Пінеро та 

Г. Джонса були взірцем цього репертуару. Водночас у більшості театрів (й перш за все 

у лондонському «Ліциумі») йшли традиційні шекспірівські спектаклі. Але майже ніде 

не ставились глибоко проблемні й вже завоювавши сцени інших європейських країн 

п’єси Ібсена. Це обурювало Шоу; свою боротьбу за нову драму, актуальну, й проблемну, 

він і розпочав із пропаганди творчості Ібсена. 

    У 1890 році фабіанська спілка організувала ряд лекцій, присвячених найбільш 

прогресивним письменникам доби – Льву Толстому, Тургенєву, Золя та Ібсену. Лекцію 

про Ібсена прочитав Шоу, вона й лягла в основу його книги «Квінтесенція ібсенізму», 

яка вийшла в 1891 році. Книга передавалась і поступово розросталась. У ній Шоу дав не 

тільки оригінальну і яскраву характеристику творчості норвезького драматурга: він 

висунув у ній ряд проблем і вимог, необхідних, на його думку, для сучасної драми. Так 

, головну мету Ібсена, квінтесенцію ібсенізму, а відтак, і мету сучасного театру Шоу 

вбачає у зриванні масок з респектабельного буржуазного світу, у викритті брехливої 

моралі: новаторство Ібсена він бачить також у наявності конфліктів та розумних, 

витончених дискусій. Як приклад такої дискусії Шоу наводить ту «недоречну», складну 

розмову про становище жінки, яку розпочинає Нора і яка закінчується розривом, коли 

усі трагічні недоречності вже прийшли до благополучного кінця і з точки зору 

буржуазного здорового глузду настав час опускати завісу. «Завдяки цьому додатку, – 

пише Шоу, – «Ляльковий дім» завоював Європу й став школою драматичного 

мистецтва». 

  Дискусія – у найрізноманітніших її формах –стала головним стрижнем п’єс самого 

Шоу. Ведучи боротьбу за нову драму, неприборкуваний Джі-Бі-Ес раптово й 

неочікувано напав… на Шекспіра. Це викликало незадоволення преси й читачів, стало 

предметом численних карикатур на Шоу (опрацювання карикатур і малюнків із 

зображенням Шоу, які були виконані Куїзом, Дж.Х.Даудом, Б. Партріджем, Д. 

Ніколсоном, А. Гофмейстером, Д. Сімпсоном та іншими художниками-сучасниками 

драматурга може бути темою для створення учнівського дослідження – мініпроекту). У 

своєму «розвінчанні барда» Шоу був безкінечно різноманітним. Він оприлюднював 

містифікаційні листи «читачок», у яких добродійні провінціалки висловлювали 

обурення варварською грубістю п’єс Шекспіра; писав серйозні статті, де під приводом 

рецензій на шекспірівські спектаклі давались вбивчі оцінки філософських концепцій 

самого Шекспіра; зухвало давав заголовки передмовам до власних п’єс («Краще, ніж 

Шекспір?» Але перш за все він безперервно атакував театр «Ліциум» та його 

уславленого керівника Генрі Ірвінга, який вважався кращим виконавцем шекспірівських 

ролей. Шоу підмічав найменшу слабинку у грі й особливо у режисурі цього 

талановитого актора: він справедливо дорікав йому за надмірне акцентування головної 



ролі на шкоду іншим виконавцям. Шоу не прощав Ірвінгу його консерватизму, його 

зневаги до новітньої соціально-психологічної драми (жодна з п’єс Ібсена не була 

допущена Ірвінгом на сцену «Ліциуму»). 

      Шоу вмістив у віденській газеті жорстку статтю про Ірвінга й, віддаючи йому 

належне як акторові, що завоював загальне визнання, ще раз дорікав йому за те, що він 

нічого не зробив для сучасної драми й тільки калічив останки мертвого Шекспіра. У 

війні Шоу проти Шекспіра був один парадоксальний аспект, який не скоро вловили 

обурені обивателі: він знав і любив Шекспіра набагато більше, ніж будь-хто з них. Він 

був з небагатьох знавців його творчості, одним із ініціаторів створення національного 

Шекспірівського театру у Стретфорді; але він не терпів щонайменшого спотворення 

шекспірівського тексту або шекспірівської думки на сцені. Але для англійських 

комерційних театрів шекспірівські спектаклі перетворилися на своєрідне пристанище 

консерватизму, в укриття від живої дійсності й сучасної, актуальної драматургії. Ось 

чому Шоу вирішив виступити проти Шекспіра.  

 

 
 

ІV. Аналітико-інтерпретаціне дослідження пєси Джорджа Бернарда Шоу 

«Пігмаліон» 

(І етап) 

Перегляд трейлеру мюзиклу «Моя прекрасна леді» 

 

План текстуального дослідження п’єси 

1. Міфологічна основа твору та принципи «осучаснення» античного сюжету Бернардом 

Шоу. 

2. Сюжетна лінія «Пігмаліона» та особливості композиційної структури «п’єси-

дискусії». 

3. Система образів п’єси. Парадоксальність зображення героїв. 

4. Сутність драматичного конфлікту у «Пігмаліоні». Специфіка взаємин Елайзи Дулітл 

та професора Хіггінса. 

5. Політичні проблеми у «Пігмаліоні». 

6. Від простої квіткарки – до героїні. Шлях Елайзи Дулітл та сенс його зображення Шоу 

у п’єсі. 

 



7. «Дискусія» Елайзи та Хіггінса – протистояння різних життєвих позицій. 

8. Хто у п’єсі Шоу є справжнім Пігмаліоном? 

9. Новаторство Шоу в «Пігмаліоні». 

10. «Пігмаліон»: вихід за межі сцени. Причини популярності п’єси Бернарда Шоу.  

 

Бесіда. 
– Розкажіть про міфологічну основу п’єси Б. Шоу «Пігмаліон». Доведіть, що античний 

міф належить до так званої серії метаморфоз. Що уславив давній міф? (Силу творчості 

і силу любові). 

– Доведіть, що сюжет «Пігмаліона» Шоу є іронічною, а подекуди пародійною 

«модернізацією» давньогрецького міфу про Пігмаліона і Галатею. 

 

 
 

– Доведіть, що «Пігмаліон» – це «п’єса-дискусія». Чому сам Шоу назвав твір за однією 

з версій «поемою в п’яти діях» за іншою «романом у п’яти діях»? Які ібсенівські впливи 

на творчість Шоу мають місце в «Пігмаліоні»?  

У п’єсі «Пігмаліон» втілились дуже вдало більшість визначальних рис драматургії 

Шоу. Перш за все, усі ознаки «драми-дискусії», або інтелектуальної драми. Тонкий 

аналітизм, майстерне використання діалогів, полеміки, дискусії, протиставлення у них 

чітко сформульованих протилежних тез, вміння змусити глядача подумки взяти 

участь у суперечці персонажів, стати на чийсь бік, виписаність подекуди 

ексцентричних, небанальних характерів та мовної карикатури кожної ролі, 

парадоксальність в усьому її розмаїтті, елементи параболи, притчевості, побудованої 

на співвіднесенні з добре відомим класичним міфом, усе це ми знаходимо в «Пігмаліоні» 

як «драмі-дискусії» або інтелектуальній драмі.) 

– Доведіть, що «Пігмаліон» побудований за принципом «зав’язка-розвиток дії-

дискусія». Визначте, які сцени п’єси відповідають вище означеним структурним 

елементам. 

– Де і коли відбувається зав’язка події у п’єсі? Яку роль відіграє дощ, що ллє, як з відра? 

– Чому Шоу збирає значну частину дійових осіб «Пігмаліона» саме під портиком церкви 

святого Павла? (Шоу таким чином зіштовхує два світи: світ респектабельних леді й 



джентльменів та світ простолюду, який має заробляти собі на життя. Тут же 

відбувається й перша зустріч Хіггінса з квіткаркоюкокні Елайзою Дулітл). 

 

Перегляд початку мюзиклу «Моя прекрасна леді»  до кінця розмови Хіггінса з 
Пікерінгом. 

 

Наведіть приклади комічного. Доведіть, що образ Фредді є образом типового 

комедійного невдахи, а засоби комічного у образі Елайзи лише допомагають усвідомити 

велику працю над собою героїні, яка перестає бути смішною з часом для оточуючих зі 

світу еліти. 

– Чому, по-вашому, Бернард Шоу зробив головною героїнею саме дівчину кокні? Яку 

роль відіграють авторські ремарки та пояснення у характеристиці Елайзи? Доведіть, що 

образ Елайзи побудований за принципом контрасту. В чому полягає відмінність 

метаморфози Елайзи від перетворення скульптури-Галатеї? 

 

V. Аргументація й виставлення оцінок за урок 

VІ. Домашнє завдання до уроку  

Створіть порівняльну характеристику Елайзи Дулітл «До експерименту» та «Після 

експерименту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Бернард Шоу. «Пігмаліон». Динаміка образу Елайзи Дулітл. 

Мета: формування предметних компетентностей: визначити динаміку образу Елізи Дулітл, ідеї 

твору Б. Шоу «Пігмаліон»; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного 

мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у 

старшокласників потребу в саморозвитку та самовдосконаленні; формування ключових 

компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; 

комунікативної: розвивати навички роботи в парі та колективі; інформаційної: розвивати навички 

роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: 

виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів. 

Тип уроку: урок-дискусія. 

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, тести; 

фрагменти кінофільму «Пігмаліон». 

 

Збентежено дивиться Пігмаліон 

на свій витвір, і серце йому 

завмирає від незнаного щастя 

(З міфу про Пігмаліона і Галатею) 
 

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент. 
Повідомлення теми, мети, проблеми заняття. Ознайомлення з епіграфом. 

IІ. Мотивація навчальної діяльності. 
Бідна квіткарка якимось, майже дивним, чином перетворюється в «чарівну леді». Що 

це, осучаснена Б. Шоу Попелюшка? Але в п'єсі «Пігмаліон» ми не бачимо «хеппі енду», 

щодо розв'язки можемо лише здогадуватися. Все набагато серйозніше і глибше, адже 

людина, усвідомивши свою людську гідність, вже не може повернутися до свого 

попереднього положення. Про це - сьогодні поговоримо на занятті. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

Літературний диктант   

1. Джордж Бернард Шоу  - лауреат … премії (Нобелівської) 

2. Для Бернарда Шоу взірцем була творчість…( Генріка Ібсена) 

3. Третій цикл п'єс Бернарда Шоу мав назву…(«П'єси для пуритан») 

4. Другий цикл п'єс Бернарда Шоу мав назву…(«П'єси приємні») 

5. За походженням Джордж Бернард Шоу  був…(Ірландець) 

6. За релігійними поглядами Бернард Шоу  був…(атеїст) 

7. Перший цикл п'єс Бернарда Шоу мав назву…(«Неприємні п'єси») 

8. Перші свої твої Бернард Шоу підписував псевдонімом… (G.B.S. (Джордж Бернард 

Шоу) 

9. Своє самостійне життя Бернард Шоу  почав з … років (15) 

10. У 1884 році Шоу став членом … товариства (Фабіанського) 

11. Б.Шоу вважається в Англії засновником…(«Нової драми») 

12. Чудову освіту Б.Шоу здобув…( Самотужки) 

13.Яка п’єса Шоу принесла йому перший успіх? („Дома вдівця”) 



14.В основу сюжету твору Шоу „Пігмаліон” покладено… (давньогрецький міф) 

15. Б. Шоу визначив жанр п’єси „Пігмаліон”… (роман) 

16. Рік створення п’єси „Пігмаліон”…  (1912) 

17. З якою метою вперше прийшов батько Елізи в дім Хіггінса? (вимагати грошей) 

18. До кого з жінок Хіггінс ставився з більшою повагою? (до матері) 

19. П`єса Шоу „Пігмаліон” входить до циклу? („П’єси для пуритан”) 

20. Чому Еліза у фіналі п’єси залишає дім Хіггінса? (це одна з форм протесту) 

 

Перевірка знання тексту п’єси (тестова форма). 

1. Де відбувається перша зустріч квіткарки і професора?  

А) на майдані  

Б) біля церкви  

В) на базарі 

Г) на пристані 

Д) в будинку професора 

2. Хто і з ким заключає парі?  

А) Еліза з Хіггінсом  

Б) Альфред Дуліттл з Хіггінсом  

В) Альфред Дуліттл з Пікерінгом  

Г) Хіггінс з Пікерінгом  

Д) Пікерінг з Елізою 

3. Чому присвятив своє життя професор Хіггінс?  

А) системі навчання англійської мови  

Б) написанню словника  

В) дослідженню фонетики англійської мови 

Г) написанню книги 

Д) пошуку ідеальної нареченої  

4. Який герой, нагадує, на думку Шоу, вічний образ Дон Жуана?  

А) Еліза    

Б) Пікерінг  

В) Фредді  

Г) Хіггінс  

Д) Дуліттл 

5. Як завершується експеримент професоре Хіггінса?  

А) поразкою  

Б) перемогою  

В) суперечкою 

Г) нічиєю 

Д) невідомо 

6. Як можна назвати урок який дає Еліза професорові у кінці п'єси?  

А) урок мужності  

Б) урок доброти 

В) урок толерантності  

Г) урок гідності 

Д) урок вдячності  

7. Альфред Дуліттл змушений читати лекції для послідовників… 

А) «Ліги моральних реформ» 

Б) «Ліги аморальних реформ» 

В) «Ліги фонетичних реформ» 



Г) «Ліги виховних реформ» 

Д) «Ліги дурних реформ»  

8. На прийомі в посольстві Еліза грає роль… 

А) графині 

Б) герцогині 

В) княгині 

Г) маркізи 

Д) баронеси  

9. Науковий прилад, яким користується професор Хіггінс… 

А) фотограф 

Б) фонограф 

В) фонотон  

Г) магнітофон 

Д) патефон  

10. Книга, яку написав Пікерінг… 

А) «Розмовний словник»  

Б) «Розмовний щоденник»  

В) «Розмовний санскрит»  

Г) «Індійський санскрит»  

Д) «Індійський словник»  

11. Пікерінг має звання… 

А) професор 

Б) доцент 

В) підполковник 

Г) полковник 

Д) консул  

12. Назва та ідея п’єси «Пігмаліон» взяті… 

А) з біблійної притчи 

Б) з давньогрецького міфу  

В) зі скандинавської легенди  

Г) з комедії Шекспіра  

Д) власна вигадка Шоу  

 

ІV. Оголошення теми та мети заняття 

V. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу 

П'єса Б.Шоу - шедевр того проблемного інтелектуального театру, який він прагнув 

створити. Усе в ній парадоксальне, полемічне, загострене, дає подвійне значення. 

«Провокуюча» спрямованість п'єси виявляється вже в тому, що її сюжет є іронічною, а 

подекуди пародійною «модернізацією» давньогрецького міфу про Пігмаліона і Галатею. 

Шоу невипадково обрав для перетворення Галатеї область фонетики - він сам був 

великим шанувальником цієї науки і ревно стежив за чистотою англійської мови. 

Професор фонетики Хіггінс, який у драмі Шоу виступає своєрідним Пігмаліоном, 

укладає парі з полковником Пікерінгом, що він проведе науковий експеримент - за 

кілька місяців навчить вуличну торговку квітами Елізу Дуліттл правильній вимові і 

зробить так, щоб «її з успіхом могли прийняти за герцогиню». 

 

Шоу описує її наступним чином: «Її ніяк не можна назвати привабливою. Їй років 

вісімнадцять-двадцять, не більше. На ній чорний солом'яний капелюх, що дуже 

постраждав на своєму віку від лондонської пилу і кіптяви і навряд чи знайомий зі 



щіткою. Волосся її якогось мишачого кольору, який не зустрічається в природі: тут явно 

необхідні вода і мило. Поруділе чорне пальто, вузьке в талії, ледве доходить до колін; з-

під нього видна коричнева спідниця і полотняний фартух. Башмаки, видно, також знали 

кращі дні. Без сумніву, вона по-своєму охайна, проте поряд з дамами рішуче здається 

замазурою. Риси обличчя у неї непогані, але стан шкіри залишає бажати кращого; крім 

того, помітно, що вона потребує послуг дантиста.» Дуже бідна, працьовита, невтомна, 

прагне мати гарний вигляд, але не має для цього ні коштів, ні вміння, ні смаку. 

Мова Елізи: 
«Куди преш, Фредді! Візьми очі в руки! » 

«Хіба це справа? Розкидав у бідної всі квіти і змився, як миленький! » 

«... у мене знайдеться здачі». 

Чи не турбуйтеся, Кептен, купіть краще квіточку у бідної дівчини 

«Ні расстрайвтісь, Кептен; купити луччі квіточку у бідні дівчата » 

У-у-ааааа-у! (1дія) 

Професор Хіггінс характеризує її мову як «потворні і жалюгідні звуки». 

 

Еліза бажає брати уроки: 

«Фу-ти ну-ти, які ми горді! Подумаєш велика птиця - вчитель! » 

«Нема чого обзивати мене опудалом, раз я бажаю платити як всяка леді». 

«Досить вам дурня валяти». 

«Зовсім я не брудна: я милася, перед тим, як йти сюди, - так, і лице мила і руки!» 

«Я не яка-небудь, я чесна дівчина, а вашого брата я наскрізь бачу». 

«Подумаєш, потрібна мені ваша цукерка! Просто я добре вихована і знаю, що виймати 

з рота некрасиво ». (2 дія) 

Спосіб вираження думки = стиль поведінки 

 

       Мова Елізи до зустрічі з Хіггінсом - характерний приклад мови представниці 

нижчого класу, її мова далека від літературної норми. 

        З наведених прикладів видно, що Еліза не тільки робить помилки у вимові, вживає 

просторіччя або використовує неправильні граматичні структури, а й висловлює думки 

дуже плутано. Це не може не впливати на стиль поведінки. 

        Основна риса поведінки Елізи - розв'язність, невміння вести себе. 

У ході п'єси Еліза перетворюється. Хіггінс навчає її великосвітської вимові; у Пікерінга, 

бездоганного джентльмена, вона запозичує світські манери. Одночасно, і несподівано 

для Хіггінса, вона набуває почуття власної гідності. 

 

Мова Елізи після занять з професором Хіггінсом 

Прийом у місіс Хіггінс: 
        Ідеальна фонетика. Еліза говорить «приємним, музичним голосом, з педантичною 

ретельністю вимовляючи слова» (авторська ремарка), проте, виразу «укокошили стару», 

«померти», «сперли», «цього джину собі в глотку перелив» не відповідають стилю 

світського спілкування. 

 

Однієї фонетики для статусу леді недостатньо, потрібно засвоїти нову граматику і новий 

словник + нову культуру, новий стиль поведінки. 

 

Удосконалення Елізи: 



«... Крім тих речей, яким всякий може навчитися, - вміння добре одягатися, правильно 

говорити, і все таке - леді відрізняється від квіткарки не тим, як вона себе тримає, а як з 

нею тримають.» 

«Але саме від вас я навчилася хорошим манерам, адже це і відрізняє леді від вуличної 

дівчини, чи не так?» (5 дей-е) 

Зовнішнє перетворення = внутрішнє перетворення. Мова Е. не просто правильна з 

погляду фонетики, граматики і лексики, це мова витриманого, впевненої людини, який 

здатний міркувати розсудливо, може відстояти свою точку зору. 

Перетворення в справжню леді 

У людині все має бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки... 

Форма + зміст = правильна мова 

Новий стиль поведінки (як леді себе тримає) + звернення (як з нею себе тримають) 

= бездоганні манери 

правильна мова + бездоганні манери = справжня леді 
 

Експеримент Хіггінса дає блискучі результати. Еліза, яка знала лише лихо й злидні, в 

атмосфері поваги до її особистості виявляє надзвичайні здібності, розум, талант і 

почуття внутрішньої гідності.  

«Перетворення» Елізи, на думку Шоу, покликане заперечити думку про те, що соціальні 

бар'єри нездоланні: насправді вони лише заважають людям реалізувати закладені в них 

можливості.  

Шоу безмежно вірить у культуру, знання, які, за словами «прозрілого» Хіггінса, 

«знищують прірву, що відділяє клас від класу і душу від душі».  

Хіггінс веде Елізу в аристократичне суспільство, і вона затьмарює світських дам не 

лише красою. 

Пігмаліон-Хіггінс, торкнувшись своїм різцем до цієї Галатеї, розбуркав приспані в ній 

духовні й інтелектуальні сили, і його витвір виявився вищим і кращим за нього самого.  

Еліза перевершує Хіггінса в манері триматися 

(на прикладі ремарок автора) 
Хиггинс 
 

Элиза 
 

Снимает цилиндр и пальто, бросает и то и 
другое на журнал. столик, бесцеремонно 
стаскивает фрак, надевает домашнюю 
куртку и устало разваливается в кресле у 
камина.  
(4 дей-е) 

Она подходит к камину и зажигает лампу. 
Она снимает манто, кладет на рояль веер 
и цветы, садится на скамью и печально 
смотрит. 
( 4 дей-е) 
 

Вскакивает, потеряв терпение  
Потеряв равновесие; слезая с тахты; 
вскакивая в неистовстве; хватая ее в 
неистовстве 
(5 дей-е) 
 
 

Сияющая,спокойная, 
В ее непринужденной манере нельзя 
заподозрить ни малейшей фальши. 
Спокойно отворачивается от него и 
садится на тахту лицом к окнам. 
С достоинством выпрямляется 
 (5 дей-е) 
 

Засовывает руки в карманы и, побрякивая 
по своей привычке их содержимым 
принимается шагать по комнате… 
Усердно жует с мечтательно-блаженным 
видом, т.к. яблоко попалось хорошее. 

Она вдруг встает и, обойдя ее, 
возвращается на  прежнее место у рояля, 
садится на скамью и закрывает лицо 
руками. 



 Поднимает на него глаза, не шевелясь и не 
произнося ни слова. 
 

Утім, «науковий» експеримент Пігмаліона-Хіггінса суперечить моральній 

відповідальності перед Елізою, долею якої він так безвідповідально скористався. Хіггінс 

порівнює свою роль із роллю Творця.  

Але для Шоу наслідувати дії Творця ще недостатньо. Він вважає, що творча діяльність 

людини повинна підпорядковуватися більш високій меті, ніж проста гра з життям.  

Фонетичний експеримент Хіггінса відбувається за принципом «людина для 

фонетики», а не «фонетика для людини». Еліза певний час є для нього лише дослідним 

матеріалом, і її внутрішній світ його ніяк не цікавить.  

Він не замислюється над тим, якою буде подальша доля його «Галатеї» і що їй робити з 

її розумом і красою у світі, де для неї немає місця.        

Що ж робити з Елізою?  

Це питання постає не лише перед Хіггінсом, але й перед самим автором «Пігмаліона».  

Звичайно, можна знову повернути її в безодню злиднів і примусити продавати квіти, 

можна, нарешті, віддати її заміж за кого-небудь.  

 

Утім, "Пігмаліон" не розважальна драма, і Шоу лише кепкує над своїм глядачем, 

натякаючи на можливість традиційної «щасливої розв'язки». Щоправда, в атмосфері 

комедії витають натяки на почуття кохання, що зароджується, хоча й не зовсім 

усвідомлено.  

Жанр п'єси-дискусії надає характеру пристрасної полеміки висловлюванням і 

вчинкам персонажів «Пігмаліона». 

У п'єсі поступово окреслюється протистояння двох протилежних життєвих позицій - 

Елізи і Хіггінса, яке сягає кульмінації в останній розмові-суперечці персонажів у п'ятій 

дії, в сцені на балконі.  

 

Учитель. П'єса Б. Шоу - шедевр того проблемного інтелектуального театру, який він 

прагнув створити. Все в ній парадоксальне, полемічне, загострене, має подвійне 

значення. «Провокаційна» спрямованість п'єси проявляється вже в тому, що її сюжет є 

іронічною, а подекуди пародійною «модернізацією» давньогрецького міфу про 

Пігмаліона і Галатею. 

 

Особливості композиції.  
Комедія "Пігмаліон" має композиційну структуру драми-дискусії. У ній виділяються 

такі елементи: зав'язка (дія I і ІІ) — розвиток дії (дія III і IV) — дискусія (дія V). 

Зав'язка п'єси. У ній відбувається представлення і знайомство основних дійових осіб: 

професора Хіггінса, полковника Пікерінга, вуличної торговки квітами Елізи Дуліттл і 

сімейства збіднілих англійських аристократів. Еліза Дуліттл брудно одягнена, говорить 

мовою англійських "низів" — кокні, її торгівля більше схожа на жебрацтво. Однак вона 

не позбавлена почуття власної гідності. Дівчина зуміла зберегти у злиднях моральні 

поняття, тверезий погляд на життя. Самоповага, природна обдарованість, уявлення 

Елізи про краще життя, в якому треба бути чистим, де правильно говорять, не животіють 

в убогості, стали визначальними для її подальшого перетворення у витончену й 

одночасно сильну жінку. Еліза прагне піднестися над життєвими обставинами. Вона 

міркує, що якщо дивак-вчений навчить її говорити правильною мовою, то це допоможе 

їй підвищити соціальний статус — поступити продавщицею в квіткову крамницю. 

Реаліями життя викликана її "ділова розмова" і візит "у повному параді" до професора 



фонетики, що взявся перетворити вульгарну замазуру на світську даму. В образі 

професора Хіггінса автор представляє тип ученого, який цілком поринув у свою науку. 

Експеримент із Елізою цікавий йому сам по собі. Попервах дівчина служить лише 

"піддослідним матеріалом", і він байдужий до її внутрішнього світу, та це не є проявом 

снобізму. Він також грубий і гордовитий і у ставленні до світських дам. Хіггінс 

позбавлений станових забобонів, мислить широко і вільно. 

 

Розвиток дії. Процес навчання Елізи безпосередньо не показаний. Можна простежити 

лише його поетапні результати: це сцена в салоні міссіс Хіггінс і сцена нічної розмови 

Елізи з Хіггінсом після тріумфального завершення експерименту. Хіггінс і його 

талановита учениця докладають чимало зусиль, виявляючи завидну впертість для 

досягнення мети. Еліза вбирає все краще, що дає їй сприятливе середовище, однак, за 

словами Хіггінса, йому вже треба думати не тільки, як дівчина говорить, але й про те, 

що вона говорить. На цій невідповідності форми і змісту тримається комізм сцени в 

салоні міссіс Хіггінс. Розмовляючи про погоду, Еліза збивається на дикторський тон, а 

потім і зовсім на звичному жаргоні розповідає історію з особистого "життя в народі". 

Салонні інтонації і бездоганна вимова колишньої квіткарки поєднуються з вульгарною 

лексикою лондонських нетрів. 

Сцена нічної розмови Хіггінса і Елізи – кульмінація комедії. У ній відображений 

головний результат експерименту — вулична  торговка не тільки навчилася говорити і 

набула світських манер, вона усвідомлює себе особистістю. Парадокс ситуації в тім, что 

Еліза — Галатея "бунтує" проти свого творця, проти тієї пасивної ролі "матеріалу для 

експерименту", що він їй відводить. Вона дає урок своєму вчителю, але він, як показує 

драматург, засвоює його набагато гірше учениці. Порівнюючи Хіггінса і Елізу, автор 

підкреслює багатство її натури, незалежний характер, показуючи, що свідома 

обмеженість професора сугубо науковими інтересами позбавляє його людяності. 

Дискусія і відкритий фінал. Суттю дискусії є ідейний конфлікт між Елізою і Хіггінсом. 

Ставши в результаті виховання і розвитку природних задатків гордою і сильною 

жінкою,  Еліза жадає від Хіггінса визнання за нею цих якостей. Хіггінс, який однаково 

байдуже ставиться і до леді, і до квіткарки, пропонує дівчині свій ідеал — активне і 

вільне від пристрастей життя. Ці позиції несумісні, характери героїв однаково сильні і 

навряд чи один з них уступить іншому. От чому неможлива "щаслива розв'язка" у 

взаєминах Хіггінса- Пігмаліона і Елізи-Галатеї. Дискусія продовжується і тоді, коли 

закінчується п'єса. 

 

VІ. Повторення, систематизація й узагальнення вивченого 

Прокоментуйте слова Елізи: 

«... Різниця між леді і квіткаркою полягає не в тому, як вона поводиться, а як до неї 

ставляться»  

(Якщо люди знають, що перед ними леді, то можуть їй пробачити будь-яка поведінка; 

і, навпаки, як би простий людина не одягнувся, які б таланти не мав, все одно їм будуть 

нехтувати. Згадайте російські повісті Т. Шевченка, коли з кріпаків робили артистів, 

музикантів, вчили за кордоном, а потім, після блискучих концертів та вистав 

змушували прислужувати на обідах як звичайних лакеїв). 

«Раніше я не знала такої ганьби... раніше я продавала квіти, але не себе...»  

(У дівчини прокинулося власну гідність, вона виявляється морально вище за тих 

панянок, які лише і мріють про вдале заміжжя, готові жити зі старим і нелюбом 

чоловіком заради матеріальної вигоди). 

Які два парадокси криються в репліці Хіггінса:  



«Хіггінс (зарозуміло). І обійдуся! Мені взагалі ніхто не потрібен! Я маю свою душу, 

свою Божу іскру! Але (з несподіваною відвертістю) мені вас буде не вистачати, Еліза. 

(Підсувається ближче до неї.) Ваші ідіотські уявлення про життя багато чому мене 

навчили. Шанобливо вас за це дякую. І додатково я звик до вас, до вашої особи, вашому 

голосу... Вони мені навіть подобаються»? (Хіггінс був учителем, але йому довелося 

дечому повчитися і у своєї учениці; він був байдужим до жінок, до чужих почуттів - і 

майже закохався.) 

Еволюція перетворення Елізи 

Квітникарка – погано одягнена, із жахливою мовою та вимовою. 

Дівчина, яка навчається – пристойно одягнена, але мовою ще не володіє. 

Дівчина, яка має успіхи у навчанні, добрий слух – добре одягнена, знає 

літературну мову, але ще не вміє її використовувати доречно. 

Чудова учениця, «леді» - прекрасно вдягнена, має бездоганні манери й 

чудово володіє мовою. 

Людина – здатна мислити, цінує людську гідність, бачить мету в житті й 

засоби її здійснення. 

Б. Шоу сказав: «Кожна з моїх п’єс – це послання до людства». Яке послання до людства 

має п’єса «Пігмаліон»? 

   Ви правильно зрозуміли основний ідейний мотив драми. А тепер послухайте слова 

українського поета В. Симоненка. На мою думку, саме це повинен зрозуміти кожен з 

нас і людство в загалом, саме так могло звучати «послання» Шоу. 

Ти знаєш, що ти людина.  

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

 

Більше тебе не буде 

Завтра на цій землі 

Інші ходитимуть люди –  

Добрі, ласкаві й злі. 

 

Сьогодні усе для тебе –  

Озера, гаї, степи. 

І жити спішити треба –  

Гляди ж не проспи! 

 

Бо ти на землі – людина, 

І хочеш того чи ні – 

Усмішка твоя – єдина,  

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні

 

VІІ. Домашнє завдання 

Характеристика головних героїв комедії. Яких перетворень зазнав батько Елізи? 

Як, на вашу думку, зовнішність героїв п'єси Б. Шоу «Пігмаліон» співвідноситься з їх 

внутрішнім світом, якостями характеру, обставинами життя? Порівняйте п'єсу Шоу із 

міфом про Пігмаліона і Галатею.  

- Чи може п'єса завершитися шлюбом головних героїв? 

- Які варіанти продовження п'єси в післямові пропонує Б.Шоу? 

 

VІІІ. Підсумки заняття 

 



Учитель. "Драми ідей" Б.Шоу відобразили складність та суперечливість епохи й 

водночас показали можливість морального та інтелектуального вдосконалення людства.  

Письменник шанував, вірив у внутрішні сили і можливості людини, прагнув допомогти 

їй жити гідно, розумно й по правді. 

Одне з головних питань, яке Б.Шоу ставить в «Пігмаліоні», - наскільки мова людини 

характеризує його особистість, наскільки вона впливає на його життя, і чи можна 

змінивши свою промову, змінити своє соціальне становище. 

Це питання актуальне і зараз, і напевно, цим і пояснюється інтерес, що зберігається до 

даної п'єсі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Бернард Шоу. «Пігмаліон». Ідеї «одухотворення» людини й 

життя засобами мистецтва, збереження наці-ональної культури, 

розвитку мови. 

Мета: (формувати компетентності): предметні (розуміння необхідності збереження національної 

культури та розвитку мови (за п'єсою Б. Шоу «Пігмаліон»); словниковий запас; навички зв'язного 

мовлення, критичного й аналітичного мислення, ідейно-художнього аналізу художніх творів; творчі 

й артистичні здібності; потребу в саморозвитку й самовдосконаленні); ключові (уміння вчитися: 

активну пізнавальну діяльність і критичне мислення; соціально-громадянські: повагу до культури й 

мови різних народів, зокрема рідної; вміння виробляти власну позицію та життєві принципи; 

комунікативні: навички спілкування в колективі; навички роботи в групі та парі; толерантне 

ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: вміння визначати головне та роль деталі в 

тексті; навички роботи з художнім текстом; загальнокультурні: естетичний смак; вишукані 

читацькі вподобання; світогляд). 

Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань, умінь і навичок. Основні терміни й поняття: 

ідея, літературна мова. 

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

 

Учитель. Твір Б. Шоу «Пігмаліон» побудований на суцільних парадоксах. Згадаймо 

звернення Гіггінса до Елізи: «І обійдусь. Без усіх обійдуся. Я маю свою власну душу — 

мою іскру божественного вогню. Але (з несподіваним смиренням) мені бракуватиме 

вас, ЕЛІЗО. (Сідає біля неї на отоманку.) Мене дечого навчили ваші ідіотські ідеї — 

признаюся в цьому покірливо і вдячно. А ще я звик до вашого голосу й вигляду. Вони 

мені, як-не-як, подобаються». Гіггінс узявся навчати дівчину — та сам опинився в ролі 

учня, був байдужим до жінок і чужих почуттів — та майже закохався. Проте в Елізи 

зовсім інший шлях, ніж у Попелюшки... Про це поговоримо сьогодні на уроці. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 

Перевірка домашнього завдання 

 

1) Робота з текстом літературного твору 

Перекажіть дії четверту-п’яту п’єси Б. Шоу «Пігмаліон». 

 

2) Аналіз образів літературного твору 

Завершіть складання схеми «Сходинки духовного зростання Елізи Дулитл», початої на 

попередньому уроці. 

 

IV. Робота над темою уроку 

Слово вчителя 
— У четвертій дії «Пігмаліона» перед нами постає зовсім інша Еліза: упевнена в собі 

жінка, яка так просто не поступиться власним щастям. Вона навчилася правильної 

літературної вимови, гідної поведінки у вищому суспільстві. Завдяки наполегливій 



праці та своїй красі вона підкорила світ, але дивак науковець Гіггінс ніби не помічає її 

чарів. Проте вона розуміє, що не є господинею в будинку Гіггінса, що він не цінує її як 

жінку, завдяки досягнутим нею результатам він просто виграв парі. Еліза розуміє: з 

одного боку, вона певною мірою закохалася у свого вчителя, з іншого — не була 

потрібна йому. У цій ситуації дівчина поводиться як справжня леді, яку образили, 

висловлюючи професорові весь негатив, що накопичився протягом цього часу в її серці. 

Стає зрозумілим, що Еліза — дуже сильна особистість, але Гіггінса вона ніколи не 

переможе. І в цій, здавалось би, безвихідній ситуації дівчина знаходить вихід, який 

зрештою винагороджує її перемогою над обставинами. 

     Б. Шоу поділяв персонажів своїх творів на філістерів (самовдоволені й обмежені 

люди з вузьким міщанським світоглядом і поведінкою ханжів), ідеалістів (які живуть 

фальшивими ідеалами) та реалістів (що скептично поглядають на світ і оригінально 

мислять, добре розуміють хвороби й вади світу, але ці знання не позбавляють їх 

прагнення покращити цей світ). На думку драматурга, співвідношення цих героїв у його 

п’єсах є таким: 700 філістерів, 299 ідеалістів та 1 реаліст. 

     Автор утручається в дію: подає розгорнуті коментарі, ремарки, передмови, 

післямови, режисерські поради акторам, діалоги автора й читачів тощо — усе це 

використано для підсилення, вияскравлення головних ідейний зіткнень твору, 

дискутування із глядачем (читачем). Відчувається своєрідна данина захопленню 

епічною творчістю — на початку творчого шляху Шоу спробував свої сили у 

романістиці. 

 

2. Інсценування фрагмента літературного твору (робота в парах) 

 

Інсценуйте у парах діалог Елізи та Хіггінса з четвертої дії, коли вони сперечаються 

через виграний професором заклад. 
 

Еліза (задихано). Все гаразд — у вас. Я виграла ваш заклад, чи не так? То й досить для 

вас. А я для вас, певне ж, нічого не значу. 

Гіггінс. Ви виграли мій заклад! Ви! Самовпевнена комаха! Це я виграв заклад. Нащо ви 

шпурляли в мене капці? 

Еліза. Бо хотіла розбити вам обличчя. Я б вас убила, якби могла, самолюбива ви 

тварюко! Чом ви не лишили мене там, де підібрали,— на вулиці? Ви дякуєте Богові, що 

все скінчилося і що тепер ви можете знов викинути мене туди, чи не так? (Несамовито 

заламує руки, аж хрускають пальці.) 

Гіггінс (дивлячись на неї з холодним подивом). Створіння таки рознервувалося. 

Еліза із приглушеним зойком люті несамохіть кидається на нього, аби вгородити нігті 

йому в обличчя. 

Гіггінс (схопивши її за зап’ястя). Ах, ви так? Втягніть кігті, кішечко! Як ви смієте 

показувати мені ваш характер? Сядьте і заспокойтеся. (Грубо кидає її в крісло.) 

Еліза (знищена його перевагою в силі й вазі). Що буде зі мною? Що буде зі мною? 

Гіггінс. Де мені в дідька знати, що буде з вами? І яке це має значення, що буде з вами? 

Еліза. Вам байдуже. Я знаю, що вам байдуже. Коли б я оце померла, вам усе одно було 

б байдужісінько. Я для вас ніщо — навіть оці капці дорожчі вам за мене! 

 

3. Літературний диктант 
Чим займався професор Гіггінс? (Фонетикою.) 

До якого соціального прошарку належала Еліза? (Кокні.) 

 



Коли дівчина відчула себе гідною людиною? (Коли Пікерінг назвав її міс Дулитл.) 

Де відбувалося перше випробування Елізи як леді? (У місіс Гіггінс.) 

Хто був прихильним до ЕЛІЗИ, турбувався про неї? (Місіс Пірс, економка.) 

Назвіть того, хто виграв парі. (Гіггінс.) 

Якою Гіггінс бачив долю ЕЛІЗИ у подальшому? (Не замислювався над цим; у 

крайньому разі — візьме шлюб із багатієм.) 

Чому Еліза розлютилася та втекла, коли «експеримент» скінчився? (Чоловіки їй навіть 

не подякували.) 

Ким був Альфред Дулитл, батько ЕЛІЗИ? (Сміттярем.) 

Який дар він мав? (Красномовство.) 

Хто сприяв тому, що батько ЕЛІЗИ розбагатів? (Гіггінс.) 

Чим планувала зайнятися Еліза? (Давати уроки правильної вимови.) 

 

4. Постановка та розв'язання проблемних питань 
Порівняйте п’єсу Дж. Б. Шоу з міфом про Пігмаліона та Галатею. чи може англійська 

трагікомедія, на вашу думку, завершитися шлюбом головних героїв? 

 

V. Узагальнення вивченого на уроці матеріалу 

 

1. Аналіз літературного твору (робота в групах) 
Об’єднайтеся у 3 групи та визначте: 1-ша група — жанр п’єси Дж. Б. Шоу 

«Пігмаліон» (що в ній від роману, а що — від драми), 2-га група — особливості 

поетики п’єси, 3-тя група — подібність і розбіжність образів Гіггінса із п’єси Дж. Б. 

Шоу та Пігмаліона із давньогрецького міфу. 

1-ша група 

Жанр п'єси Дж. Б. Шоу «Пігмаліон» 

Роман у п’яти діях 

Епос Драма 

■ Опис героїв; 

■ поширені пояснення; 

■ увага до психологічного стану 

персонажів; 

■ наявність авторської оцінки 

■ Діалогічна структура; 

■ наявність ремарок; 

■ «режисерська драматургія» (автор 

зазначив кожний сценічний рухгероїв) 

2- га група 

Особливості поетики п’єси «Пігмаліон» 
 

■ Основні художні засоби — парадокси й дискусії. 

■ Засоби комічного поєднано з реальним трагізмом буття суспільства та духовно багатої 

людини, якій не було місця в тогочасному світі. 

■ Найбільший парадокс — це людина. 

 

3- тя група 

Порівняння образів Гіггінса із п'єси Дж. Б. Шоу та Пігмаліона з давньогрецького міфу 

 



Професор Гіггінс Пігмаліон 

■ Навчав Елізу правильної вимови, 

допоміг зрозуміти світ мистецтва; 

■ Еліза майже нічого не змінила в 

поглядах професора, а він незбирався 

змінюватися сам; 

■ він не почувався відповідальним за 

долю Елізи, його захоплюваливищі ідеї, 

результат експерименту 

■ Створив Галатею та закохався в неї; 

■ Галатея змінила Пігмаліона, її краса 

розбудила в його душі кохання; 

■ почувався відповідальним за 

створену ним красу 

Висновок. Твір «Пігмаліон» Дж. Б. Шоу — не про кохання, а про силу творчості, 
про духовне пробудження людини під впливом мистецтва, про можливість здобуття 

особистістю внутрішньої краси та свободи 

2. Евристична бесіда 
Що спільного у назві й сюжеті п’єси Дж. Б. Шоу та сюжеті античного міфу? 

Коли та в чому зміст п’єси й міфу не збігаються? 

Чому сучасна Галатея не задоволена результатами експерименту? 

На вашу думку, чого прагне Еліза? 

Кохання між головними героями твору Шоу не спалахує. Чому складається враження, 

ніби сам автор проти щасливої розв’язки? 

 

VI. Підбиття підсумків уроку 

Слово вчителя 

— Збереження незалежності — ось що Бернард Шоу вважав головним для кожної 

людини, чи то чоловік або жінка, чи то герцог або сміттяр. Тому для нього щасливий 

фінал — це не весільний марш, а жорстоке прощання, що залишає кожній зі сторін право 

на подальший саморозвиток без стороннього втручання. Автор усіляко підкреслює, що 

на початку твору квіткарка перебуває на найнижчій стадії духовного розвитку. Еліза 

Дулитл — типова дівчина кокні, тобто найбідніша та найменш освічена мешканка 

Лондону, яка розмовляє жахливою англійською. Але дівчині притаманні також 

привабливі риси, що є запорукою перевтілення її на витончену жінку: щирість, 

енергійність, природна моральність, які Еліза зберегла у лондонських нетрях. У дівчини 

є почуття власної гідності, що стали здоровою основою для будування характеру нової, 

гордої та сильної ЕЛІЗИ. 

 

Інтерактивний прийом «Мікрофон» 
Дж. Б. Шоу говорив: «Кожна з моїх п’єс — це послання до людства». Яке послання до 

людства має п’єса «Пігмаліон»? 

 

VII. Домашнє завдання 
 

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Нові тенденції у драматургії кінця XIX 

— початку ХХ ст.: творчість Г. Ібсена та Б. Шоу». 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Контрольна робота. Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ – 

початку ХХ століття 

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу в обсязі теми «Нові тенденції у 

драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття»; 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 Гарпер Лі «Убити пересмішника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Гарпер Лі. «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в 

дорослий світ, зіткнення із жорстокістю 

Мета: ознайомити учнів із основними відомостями про життя і творчість письменниці; з’ясувати 

актуальні проблеми, підняті у творі, та їхній зв’язок із проблемами суспільства; ознайомити з 

інформацією про міжнародну літературну Пулітцерівську премію; розвивати навички побудови  

розгорнутого висловлення на задану тему; розвивати навички роботи з інтернет-ресурсами з метою 

пошуку необхідної інформації, творчого читання; виховувати толерантність. 
Обладнання: додаток (11 слайдів):  портрет письменниці, ілюстративний матеріал, цитатний 

матеріал;  роман «Убити пересмішника». 

Тип уроку: засвоєння нових знань і розвитку на їх основі вмінь та навичок. 

 

Перебіг  уроку 

 
Хороша книга не та, яка думає за тебе,  

а та, яка змушує тебе думати 

Гарпер Лі  

І. Мотивація навчальної діяльності (слайд 1). 
1. Вступне слово вчителя (з елементами бесіди). Існують книги, які цікаво і корисно 

читати в будь-якому віці. Роман американської письменниці Г. Лі «Убити 

пересмішника» саме така книга. Це книга про дітей і не лише. Це книга, яка дозволяє 

дорослим відчути себе знову дітьми, подивитися на світ щирими і чесними очима. Це 

книга про Америку і американців, про родинне виховання, про життя і людину, про те, 

як життя в соціумі залежить від особистості, від її душі, серця, совісті, моралі, 

принципів. Це книга, в якій розповідається про трагічне протистояння людини 

суспільству з його страшними упередженнями. 

– Якими були ваші передбачення щодо змісту роману перед його прочитанням? 

– Чи погоджуєтесь із епіграфом до уроку?  

– Над чим Г.Лі пропонує замислитися своїм читачам? 

2. Завдання уроку: 
– доторкнутися до історії, культури іншої країни; 

– з’ясувати проблеми, що хвилюють автора твору; 

– співставити актуальність піднятих у творі тем для сучасних людей, які живуть на 

різних континентах.  

ІІ. Виклад теми уроку. 

1. Знайомство з письменницею Г. Лі (Нелл Гарпер Лі) (слайди 2–3). 

Методичний коментар:  презентація учнівських повідомлень. 

Біографія 
Нелл Гарпер Лі ( Nelle Harper Lee) народилася 28 квітня 1926 року в  маленькому 

містечку Монровіль у південно-західній частині штату Алабама. Вона була молодшою 

з чотирьох дітей у родині. Її батько, колишній власник і редактор газети, був юристом, 

а з 1926 року по 1938 рік перебував на державній службі. У дитинстві Лі була 

бешкетницею і рано почала читати.  

Після закінчення школи в Монровіле Лі навчалася в жіночому коледжі Хантінгдон 

у  Монтгомері (1944–1945рр.),  вчилася юриспруденції в Алабамському університеті 

(1945–1949рр.),  де вступила в жіноче студентське братство «Хі-Омега». У цей час вона 
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зробила декілька студентських публікацій і близько року була редактором 

гумористичного журналу Реммер-Джеммер. Але вона так і не закінчила університету і 

не отримала юридичної  освіти.  Жила в Англії, потім у Нью-Йорку і працювала 

службовцем у представництвах авіакомпанії Eastern Air Linesі BOAC до кінця 50-х 

років. У цей час вирішила присвятити себе письменницькій роботі.   

Написавши кілька оповідань, Гарпер Лі знайшла літературного агента в листопаді 

1956 року, а вже у грудні отримала листа від друзів Майкла  Брауна і 

Джоя Вільямса Брауна, у якому був подарунок у вигляді сплаченої річної відпустки. 

Друзі писали: «У тебе є один рік відпустки, щоб написати все, що тобі хочеться. 

Щасливого Різдва». Через рік чернетка роману була готова,  остаточно робота над 

романом «Убити пересмішника» була закінчена  влітку 1959 року, а  опублікований твір 

був 11 липня 1960 року. Книга стала бестселером, отримала схвалення критики, а також  

Пулітцерівську премію за художній твір 1961 року. Вона залишається у списку 

бестселерів у США  до цього дня (більше 30 мільйонами друкованих копій) і отримала 

своє місце в списку видатних творів американської літератури. У 1999 році книга була 

названа «Кращим романом століття» в опитуванні, проведеному в США Бібліотечним 

журналом. 

«Ніколи не очікувала якогось успіху Пересмішника. Я сподівалася на швидку і 

милосердну смерть у руках критиків, але в той же час я думала, може, комусь вона 

сподобається в достатній мірі, щоб надати мені сміливості продовжувати писати» 

(Г. Лі).  

У червні 1966 року Президент Джонсон обрав Г. Лі в 

Національну Раду Мистецтв. З  цього часу вона отримує численні почесні посади, 

продовжує жити в Нью-Йорку і Монровіле, рідко дає інтерв’ю та  рідко виступає на 

публіці. З моменту свого літературного дебюту авторка опублікувала лише кілька 

коротких есе в популярних літературних виданнях. У жовтні 2007 року Г. Лі була 

удостоєна вищої цивільної нагороди США, Президентської медалі Свободи. 

2. Словникова робота. 
Бестселер (з англ. bestseller – той, що добре продається) — популярна книжка, 

яка входить до списку тих, що найбільше продаються. Термін «бестселер» не визначає 

літературної якості твору, він лише говорить про його велику популярність. 

Пулітцерівська премія за художній твір – премія присуджується з 25 номінацій, 

14 з них пов'язані з журналістикою. Літературну премію вручають у 6 номінаціях: «За 

художню книгу, написану американським письменником, бажано про Америку»; «За 

книгу з історії Сполучених Штатів»; «За біографію або автобіографію американського 

автора»; «За вірш»; «За нехудожню літературу»; «За кращу драму». При врученні 

Пулітцерівської премії особливо визначається номінація «За служіння суспільству». 

Номінанту, окрім грошової винагороди, вручається  золота медаль. Нагороду видають 

«за винятковий приклад гідного служіння суспільству».  Відповідно до заповіту 

газетного магната Пулітцера було створено фонд його імені – два мільйони доларів, 

кошти з якого й вручаються як премія. Премії присуджуються Колумбійським 

університетом у Нью-Йорку за поданням Пулітцерівського комітету. Він складається з 

19 експертів – видавців, редакторів, вчених, президента університету та декана 

факультету журналістики, одного колумніста та адміністратора премії. З 1917 року 

премія вручається щорічно в перший понеділок травня. 

3. Бесіда. 
– У чому секрет успіху роману Г. Лі «Убити пересмішника»? (На думку критиків, 

одним із факторів успіху книги стало своєрідне звучання авторського голосу). 

– Твір Г. Лі в деякій мірі називають автобіографічним романом? Чому? 
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 Батько письменниці  був юристом, знаходився на державній службі с 1926р. по 1938р. 

 У дитинстві Г. Лі була бешкетницею, рано почала читать (як і героїня твору).  

 Через дорогу від  дому Г. Лі жив самотній чоловік, який залишав речі у дуплі дерева.  

 Розповідь включає судову справу,  яка письменниці  (як і іншим мешканцям 

провінційного містечка Монровіль) була добре відома.  

– Хто є оповідачем подій у творі? (Слайд 5). (Події подаються з точки зору дівчинки 

Джин-Луїзи Фінч, яка проживає в романі період від шести до дев'яти років, доньки 

юриста Аттікуса Фінча. Але дуже часто в оповіді та оцінці того, що відбувається, 

відчутний голос письменниці. Увазі читачів запропоновані спогади дорослої людини про 

своє дитинство. Ці спогади мають дещо ностальгічне забарвлення. Текст роману – це 

своєрідне переплетіння дитячих мрій, вражень та недитячих проблем). 

– Що дає така форма оповіді? (Чесний, щирий погляд на те, що відбувається.) 

Коментар учителя (слайд 6).  Між рядків читач відчуває і розуміє важливі речі – 

погляд автора на виховання, навчання, життєві принципи, на прекрасні дружні 

відносини між братом і сестрою. Та, найголовніше, що хвилює  автора, – це те, що життя 

порядної людини із темним кольором шкіри цинічно принижується у порівнянні із 

життям негідника з білою шкірою, суспільство, знаючи про це виносить свій вирок. А 

це все одно, що вбити пересмішника. 

– Як можна пояснити назву роману? (З уст правника звучить застереження, чому не 

можна вбивати пересмішника: «Пересмішники не роблять ніякої шкоди, а своїм співом 

дають нам велику радість…». Таким простодушним пересмішником був і Том Робінсон, 

який спершу поніс несправедливе покарання, а потім був убитим під час спроби втікти 

із в’язниці. Про цю подію наголошував видавець-відчайдуха містер Андервуд, який 

помістив у передовиці «Мейкомб трібюн» коротенький некролог, де порівняв смерть 

Тома із безглуздим убивством співочих птахів, яких винищують мисливці та діти). 

– Який час описаний у романі? (У романі описані події, що відбуваються у 

провінційному містечку Мейкомбе штату Алабама у1935 році. 30-ті роки XX століття  

–  це час економічної кризи, расової неприязні,  коли люди з білою шкірою були вороже 

налаштовані по відношенню до людей з чорною шкірою.  Проблеми в суспільних 

відносинах віддзеркалені письменницею на прикладі школи, де кожен учень відтворює 

поведінку своїх батьків: кепкує з когось або сам стає мішенню для насмішок, або ж 

залишається осторонь. Центральною проблемою твору є расова ієрархія та 

нетерпимість: «Біля входу негри зупинилися, терпляче ждали,поки пройдуть білі з 

своїми сім’ями») (слайд 7). 

– Де відбуваються події? (Мейкомб – провінційне маленьке місто, населення якого у  

скрутному становищі. Це наслідок Великої депресії, яка не оминула жодну 

американську сім’ю. Мейкомб, ніби пуповиною, обплутаний своїми забобонами та 

звичками. Тут усі знають одне одного і все знають один про одного. Особиста 

таємниця мешканця Мейкомба перетворюється на гроно фальшивої інформації, яка з 

поспіхом передається з уст в уста, щоразу яскраво змінюючись.  «Тут дорослі люди не 

переступлять поріг у двох випадках: якщо в домі покійник, або коли йдеться про справу, 

пов’язану з політикою». «Люди в ті часи жили неквапом. Ходили собі по площі, 

заглядали у крамниці, статечно, без поспіху. Ніхто не поспішав  – нікуди було йти, 

нічого купувати, та й грошей не було») (слайд 8). 

– Хто є головним об’єктом уваги автора? (Сім’я  Фінч яскраво вирізняється на тлі інших 

мешканців міста, вона ніби уникає бридкої павутини суспільної моралі Мейкомба. Фінчі 

живуть без фальші, слова батька не розходяться з його вчинками, такими є і його діти) 

(слайд 9). 
– Чому епіграфом до роману стали слова Чарльза Лема? Обґрунтуйте свою думку. 



Коментар учителя (слайд 10). Слова безкомпромісного юриста Аттікуса Фінча про те, 

що найбільшим гріхом було б убити пересмішника – найбезневиннішу пташку, – 

набувають у творі значення  притчі. Фінч докладає великих зусиль, щоб врятувати 

безневинну людину. Поведінка Фінча – приклад для його дітей, приклад для 

формування саме тих понять і уявлень, що визначатимуть їхню людську сутність. 

ІІІ. Підведення підсумків роботи на уроці. 
«Незакінчене речення».  «Якщо б життя було показане очима дорослого, то … » 

IV. Домашнє завдання. 

Для всіх учнів. 

1. Виокремити ключові події  роману. 

2. Підготувати стислі характеристики персонажів роману (усно). 

3. Скласти розгорнуту характеристику Аттікусу Фінчу.  (Теми на вибір:  «Судова справа 

Тома Робінсона – це випробування нашої совісті…»; «Діяти по совісті не завжди 

означає погоджуватися з думкою більшості»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Гарпер Лі. «Убити пересмішника». Моральні ідеали у творі. 

Мета: характеризувати  образи головних героїв, простежувати особливості їхньої  внутрішньої 

зміни; розкрити особливості стилю твору; розвивати вміння обстоювати власну точку зору. 

 

Обладнання: додаток: опорні схеми; ілюстративний матеріал; роман «Убити пересмішника»  

Тип уроку: засвоєння нових знань і розвитку на їх основі вмінь та навичок. 

 

Перебіг уроку 

Більшість людей, Всевидько,  

хороші, коли їх нарешті зрозумієш 

Г. Лі 

І.Мотивація навчальної діяльності учнів. 

1. Вступне слово вчителя. Ми прочитали роман Г. Лі «Убити пересмішника», 

зворушливу, добру, світлу книгу, не зважаючи на те, що її герої переживають 

драматичні події. Ми прониклися до героїв великою симпатією, адже вони мали силу 

зберегти в складних життєвих умовах людяність, честь, порядність. Ми відчули 

авторську манеру зображення дійсності очима дитини, познайомилися з особистим 

ставленням авторки роману до актуальних проблем тогочасного американського 

суспільства. Завданням останнього уроку буде визначити моральні ідеали, на яких 

наголошує Г. Лі у своєму творі. 

– Яким чином ми можемо виконати завдання уроку? (Через характеристику 

персонажів твору, спостереження за внутрішніми змінами героїв). 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

Бесіда. 

– Які теми означені у романі «Убити пересмішника»? (Виховання та освіта, расизм, 

людина і натовп, людина і упереджене суспільство, справедливість і несправедливість). 

– Яке місце у системі образів твору займає Аттікус Фінч? 

– Чому діти, попри небажання батька, все таки прийшли на судовий процес? 

ІІІ. Виклад теми уроку. 

1. Презентація учнівських повідомлень (перевірка домашнього завдання) з 
елементами бесіди. Усні розповіді про персонажів твору: Всевидько, Джема, Ділла, 

Страхолюда Редлі, Тома Робінсона. 

Джин-Луїза Фінч (Всевидько) 

На початку твору це восьмирічна дівчинка, вона майже не пам'ятає матері, її разом 

із братом Джемом, який старший від неї на чотири роки, виховує батько. Поряд з дітьми 

знаходиться негритянка Келпурнія, яка  опікується ними, веде господарство, це добра і 

порядна жінка. Джин-Луїза, або Всевидько, бере участь в усіх хлоп'ячих іграх, лазить 

по парканах і деревах у своєму постійному комбінезоні, який ні за що на світі не 

згоджується проміняти на спідницю чи сукню. 

Бесіда.  



– Які риси характеру притаманні Всевидько? 

– Які відносини були у неї з її братом? 

– Чим захоплювалася  мала дівчинка? 

– Як Джин-Луїза ставалися до школи (навчання)? 

– Як склалися її відносини з молодою учителькою? 

– Чому Всевидько не змогла порозумітися з тіткою Олександрою? 

– Які «незручні питання» Всевидько ставить дорослим?  

– Які відповіді задовольняють дівчинку? 

Джем Фінч  

Джем – звичайний, на перший погляд,  дванадцятирічний хлопчина, яких  багато 

можна зустріти на вулицях провінційного Мейкомба. Він уважний і турботливий 

старший брат, але має  свої вимоги щодо поведінки сестри в школі у його присутності. 

Він слухняний син і вихована дитина. Джем поважає свого батька, наслідує його, мріє 

стати юристом. 

Бесіда. 

– Які риси характеру має Джем Фінч?  

– Доведіть, що Джем – турботливий старший брат. 

– Якими були стосунки Джема з батьком? 

– Як витівки Джема характеризують хлопчика? 

– Як Джим ставиться до поглядів тітки Олександри на виховання? 

– Наведіть приклади  епізодів твору, які свідчать свідчать про те, що Джем 

дорослішає? 

Ділл 

Близький друг Джема і Всевидька. Хлопчина, який  має у своєму дитячому житті 

доволі серйозні проблеми – непорозуміння в родині, складні стосунки з матір’ю, тіткою. 

Кмітливий вигадник, шукач пригод, щиро закоханий  у свою подружку Джин-Луїзу. 

Бесіда. 

– Які риси характеру має Ділл? 

– Що свідчить про його романтичну натуру? 

– Які проблеми мав хлопчина у родині? 

2. Коментар учителя. Діти в романі Г. Лі творять навколо себе свій особливий, 

загадковий, казково-романтичний світ зі сховками, таємницями, загадками, у якому  

мають силу негритянські забобони про страшні  місця, про скитання  душ померлих;  

світ, де  вкоренилися давні плітки навколо сім'ї Редлі, остаточно зробивши молодшого 

Редлі Страхолюдом, життя якого описують  моторошними подробицями; це «туманний 

світ, де немовлята сплять і лишень чекають, аби їх зібрали, наче квіти, рано-вранці». 

Але саме ці діти стають свідками найскладніших ситуацій, і якось непомітно починають 

розуміти і відчувати  людей, дорослішати, осмислюючи «дорослі» проблеми. Автор 

показує, як змінюється уявлення Всевидька і Джема про світ, а починається це, напевне, 

з уявлення про їхнього батька.  

3. Евристична бесіда. 

– Якої думки про свого батька були Всевидько і Джем? (Спершу вони вважали його 

старим, майже соромляться його, адже він не грає у футбол і не робить того, що 

роблять батьки інших дітей, а лише читає. Та після випадку зі скаженим собакою вони 



дізнаються про те, що їхній батько був колись найкращим стрільцем штату. Вони не 

замислюються про його шляхетне рішення ніколи не брати до рук смертоносної зброї, 

бо рано чи пізно вона може принести нещастя; і  дуже скоро вони зрозуміють, що його 

виважена і спокійна  поведінка під час пожежі – це істинна мужність) (додаток 1). 

– Чим, на вашу думку, відрізняється родина Аттікуса Фінча від інших родин Мейкомба? 

(Батько і діти спілкуються як рівні. Аттікус навчив своїх дітей справді думати, 

думати самостійно та задавати правильні питання, а ще ходити з піднятою головою, 

коли всі навколо думають, що ти — інший).  

– Який персонаж роману, крім Аттікуса Фінча, мав вплив на формування маленьких 

особистостей, Джема, Всевидька, Ділла? (Це їхній загадковий сусід, Страхолюд Редлі. 

Самотня людина, Редлі був відокремлений від світу власними надто консервативними 

батьками через погану поведінку в юності. Він приречений на самотність, адже в 

Мейкомбі суспільна думка надто впливає на долю людини, а найстрашніше те, що 

змінити ці упередження майже не можливо). 

– Якою людиною виявився Страхолюд Редлі? (Він залишає дітям гостинці у дуплі дуба, 

аби порадувати їх, допомагає вирішити Джему його проблему з розірваними та майже 

втраченими штанами, непомітно вкриває ковдрою Всевидька  під час пожежі, і 

виявляється справжнім героєм, який рятує дівчинку і її брата від навіженого Боба 

Юела. Виявляється, що в його житті була лише одна радість – прихильність до 

сусідських дітей, для них він став янголом-охоронцем). 

– Який епізод з роману (пов'язаний з персонажем Редлі та дітьми) є важливим для 

розуміння тих моральних цінностей, на яких наполягає Г. Лі?  (Коли діти Аттікуса 

Фінча повертаються зі шкільної вечірки, на них нападає Боб Юел, у бійці він ламає 

Джему руку. Однак несподівано на допомогу дітям приходить Страхолюд Редлі, який  

випадково опинився на місці злочину. Артур Редлі, захищаючи дітей у суцільній пітьмі, 

випадково вбиває нападника його ж зброєю). 

– Які наслідки має ця подія? (Аттікус розуміє, що Редлі не зможе уникнути 

несправедливого покарання, тому готовий свідчити, що нападника, який відкрито 

погрожував йому та його дітям, захищаючись, вбив хлопчик. Шериф Тейт 

сперечається з Аттікусом про доцільність звинувачення у вбивстві Джема, і врешті-

решт адвокат приймає версію Тейта, що Юел сам впав на власний ніж). 

– Як сприймає цю ситуацію Всевидько? (Всевидько була свідком трагедії, вона все 

добре бачила і зрозуміла, що має підтвердити версію шерифа, тобто сказати 

неправду. Для неї не зробити це означає: «Ну, це було б ніби як збити пересмішника, 

адже так?») . 

– Як закінчується історія відносин дітей і Редлі? (Артур Редлі  просить Джин-Луїзу 

провести його додому і після прощання на порозі його садиби зникає знову. Стоячи на 

веранді Редлі, Всевидько уявляє життя з точки зору Страхолюда і шкодує, що вони 

ніколи не відплачували Страхолюду за ті подарунки, які він робив). 

– Чому, на вашу думку, авторка  пропонує саме таке закінчення ? 

4. Робота в парах.  Порівняйте образи Том Робінсон і Страшила Редлі. (Це трагічні 

образи, дещо схожі між собою. Том – темношкірий, через це зазнав у житті багато 

ненависті та несправедливості, він не заподіяв нікому зла, але засуджений людською 

жорстокістю. Артур Редлі – загадковий самітник, приречений провести життя в 

старому будинку, відокремлений від людей, які його ніколи не приймуть. Це дві нещасні 

людини, беззахисні у своїй доброті і щирості, це ті пересмішники, що відчувають на 

собі ницість суспільства). 

5. Робота над особливостями побудови сюжету твору. 



– Чи згодні ви з твердженням, що у  романі прописані дві сюжетні лінії? Які саме?  

(«Дитяча» та «доросла». «Дитяча» ведеться від імені маленької дівчинки Всевидька, 

але через спогади (ми про це здогадуємось) дорослої Джин-Луїзи Фінч). 

– Як саме читач здогадується про спогади  дорослої Джин-Луїзи Фінч? (У дитячій мові 

яскраво відчутні інтонації, що передають досвід дорослої людини, дається оцінка 

подіям тощо).  

– Яким постає  світ  у сприйнятті дівчинки? (Світ очима дитини подається щиро і 

безпосередньо, але розуміння життя залишається на рівні дитячого досвіду). 

– У чому полягає функція «дорослою» сюжетної лінії? (Відтворює існування населення 

провінційного містечка Мейкомба, у якому існують: расова дискримінація, ворожість 

і упередженість мешканців міста, лицемірна демократія і багатовікові розмежування 

на багатих та бідних; заангажовані, як і решта мешканців, представники влади та 

громадськості Мейкомба: шериф, суддя, вчитель, лікар). 

6.  «Павутинка дискусії».  

Письменницька манера Г. Лі своєрідна, оригінальна. Авторка знайшла свій шлях, що 

дозволив показати світ дорослих очима дитини, при цьому не спрощуючи і не оминаючи 

злободенних проблем. Разом із головною героїнею твору читач дивиться на світ, який 

поділяється на  світ Добра і Зла. Спростуйте або доведіть тезу.  

 – Будь-яке проникнення у дорослий світ руйнує/підкріплює прагнення дитини до Добра. 

 

7. Робота з ілюстративним матеріалом (додаток). 

Перегляньте фотокадри із екранізації твору (реж. Р. Малліган, 1962 р., США). Кого із 

героїв та які епізоди на них відображено? 

 

IV. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу. 

1. Робота з опорною схемою «Моральні ідеали у творі Г. Лі» (додаток 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Слово вчителя. Разом із героями твору Г. Лі ми засвоїли важливі поняття та істини, 

ми отримали уявлення про те, як формується особистість, які цінності визначають її 

сутність. Порядність, честь, справедливість, совість, людяність, шляхетність, мужність, 

щирість, відвертість, дружба, любов – саме ці цінності необхідні людям у «Дорослому» 

світі, адже «всі люди різні», їм так важко порозумітися один з одним. А найголовнішим 

відкриттям для читачів Г. Лі є переконання, що «майже всі люди хороші, коли їх, 

урешті-решт, зрозумієш.» 

2.  «Коло думок». 

Саме ці цінності необхідні людям у 

«Дорослому» світі,       

адже 

«всі люди різні», їм так важко 

порозумітися один з одним!  

Порядність 

Справедливість  

Совість  

Людяність  

Шляхетність  

Мужність 

Щирість  

Відвертість  

Дружба 

Любов  

 

 «Майже всі люди хороші, коли їх, урешті-решт, зрозумієш.» Г. Лі 

 



Прокоментувати істини, які починають розуміти Всевидько і Джем.  

√ У дорослому житті потрібно вчитися знаходити компроміси. 

√ Людину можна взнати, якщо влізти в її шкуру. 

√ Більшість людей хороші, коли їх нарешті зрозумієш. 

 

V. Домашнє завдання. 

Для всіх учнів. 

1. Прочитати роман Еріка Сігала «Історія одного кохання». Виокремити ключові 

епізоди твору 

Завдання за вибором. 
1. Написати анотацію до твору. Г. Лі «Убити пересмішника». 

2. Написати фанфік до роману Г. Лі: 

 Власна версія закінчення роману. 

 Спогади Всевидька, Джема і Ділла про події  з дитинства через десять років. 

 Зустріч Всевидька, Джема і Ділла з Артуром Редлі через десять років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Ерік Вольф Сігел. «Історія одного кохання».  

Мета: коротко ознайомити учнів із творчою особистістю американського письменника, творчою 
історією повісті «Історія одного кохання»; акцентувати увагу на особливостях розвитку сюжету; 
розвивати навички аналізу літературного твору, вміння виокремити ключові події твору та 
розповідати про них; розвивати логічне мислення і уяву; мотивувати до читання сучасної 
літератури. 
 

Обладнання: додаток (9 слайдів): портрет письменника, «візитівка» митця, ілюстративний 

матеріал; буктрейлер до твору, відеоряд «Історії кохання у творах світової літератури». 
 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

Перебіг уроку 

 
Любов мов дерево: виростає сама 

 по собі, пускає глибоке коріння у 

 все наше існування, і нерідко продовжує 

 зеленіти і квітнути навіть на руїнах нашого серця 

В. Гюго (слайд 1) 

 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

1. Слово вчителя. 

 

Мені здається, – може, я не знаю, – Було і буде так у всі часи: 

Любов, як сонце, світу відкриває Безмежну велич людської краси. 

 

Ці рядки українського поета В. Симоненка є суголосними темі уроку, адже розмова піде 

про історію кохання. Кажуть, що кохання – це одна з найбільших таємниць життя, і Бог 

дарує людині таке кохання, яке вона заслуговує. Скільки їх існує, історій кохання, таких 

різних: сумних і щасливих, коротких і на все життя, реальних і створених уявою митців. 

 

2. Перегляд відеоряду «Історії кохання у творах світової літератури». 

 

Бесіда. 

– Перегляньте ілюстративний матеріал. Вкажіть назви літературних творів, їх авторів, 

імена літературних героїв. 

– Які з цих творів справили на вас найбільше враження? 

Узагальнення результатів обговорення у інформаційному ланцюжку. (Орфей і Евріка, 

Ромео і Джульєтта, Шимек і Бузя, Онєгін і Тетяна, Ассоль і Грей…). 

 

Слово вчителя. Краса і сила почуттів героїв цих історій приваблюють і захоплюють, 

змушують співпереживати і переконують в тому, що справжнє кохання все таке існує. І 

не має значення, у якому часі розгортається оповідь: у раціональному XVIII столітті, 

романтичному ХІХ чи стрімкому і розкутому ХХ століттях. Головне, що світло, яке 

випромінює кожна із історій кохання, робить світ чистішим і гармонічнішим. 

 

ІІ. Оголошення теми, завдань уроку та коментування епіграфа. 



 

ІІІ. Формування нових знань, умінь, навичок. 

1. Слово вчителя про письменника Е. Сігела (слайди 2–4). 

 

Експрес-інформація про письменника та творчу історію повісті 

 
Ерік Вольф Сігел – американський письменник і сценарист, професор античної 

літератури, автор низки наукових праць. Він народився 1937 року у місті Нью-Йорк, у 

родині равина Семюела Сігела. Майбутній письменник навчався у Гарвардському 

університеті, який успішно закінчив у 1958 році. Після закінчення навчання Е. Сігел 

успішно працював викладачем у декількох університетах, займався науковою 

діяльності (досліджував античну літературу), при цьому не залишав своїх занять 

літературною творчістю. Серед захоплень Е. Сігела важливе місце займав спорт: він 

захоплювався марафонським бігом, писав сценарії та статті, присвячені спорту тощо. 

Широкому загалу ім’я Еріка Вольфа стало відомим після того, як він написав сценарій 

до культової анімаційної стрічки легендарної групи «Бітлз» «Жовта підводна лодка» 

 

У кінці 60-х років Е. Сігел написав повість «Історія одного кохання», проте жодне із 

видавництв не зацікавилося цим твором. За порадою літературного агента Е. Сігел 

переробив повість у кіносценарій і запропонував його кіностудії Paramount Pictures. 

Сценарій привернув увагу кінематографістів, і розпочалися зйомки. Відразу після цього 

кіностудія запропонувала автору знову повернутися з цим сюжетом до жанру повісті. 

Так повість «Історія одного кохання» вийшла друком у видавництві Harper & Row ще 

до прем’єри фільму і отримала величезний успіх. Книга стала бестселером (було 

продано біля 20 млн. екземплярів) і перекладена 33 мовами. Попри велику популярність 

серед читацької аудиторії повість Е. Сігела була досить неоднозначно сприйнята не 

лише літературними критиками, а й професійними літераторами: від «романтичної 

історії» до твору, який «не підпадає під категорію літератури» – такими діаметрально 

протилежними були оцінки «Історії одного кохання» письменника. 

 

У 1970 році вийшов фільм «Історія кохання», який став лідером кінопрокату року, 

отримав 5 премій Золотого глобуса (у тому числі і за кращий сценарій), а також був 

представлений на премію Оскара у семи номінаціях. У підсумку фільм отримав 

нагороду лише за музику (композитор Френсіс Лей). 

У подальшому Ерік Сігел – професор античної літератури у найкращих університетах 

(Гарварді, Єллі, Прінстоні). Йому вдавалося успішно поєднувати викладацьку 

діяльність, наукову роботу з написанням сценарії, повістей та романів. Його перу 

належать: «Історія Олівера» (продовження історії Олівера Беррета, описаної у повісті 

«Історія одного кохання», твір також було екранізовано), «Однокурсники», «Сценарій 

щастя», «Чоловік, жінка, дитина», «Зберігаючи віру» та інші. 

Відзнакою творчості Е. Сігела стало отримання ним гранта Ґуґґенхайма (його надають 

митцям та науковцям, що вже уславились і мають власні роботи, визнані в країні; у 

літераторів — це друковані твори) 

Життєвий шлях Е. Сігела закінчився  у 2010 році у Лондоні. 

 

Орієнтовний зразок (слайд 5) 

Прізвище, ім’я Ерік Вольф Сігел 

Роки життя 1937–2010 

Країна Сполучені Штати Америки 



Освіта Гарвардський університет 

Сфера Професор античної літератури (Гарвардський університет, Йєльський 

діяльності університет, Прінстонський університет); наукові дослідження 

Жанри творів Сценарії, повісті, романи 

Словникова робота. 

Бестселер – популярна книга, що друкується великими накладами, має 

комерційний успіх. 

 

3. Перегляд буктрейлеру до повісті. 

 

4. З’ясування первинного рівня сприйняття твору «Історія одного кохання»  

–  Яке враження справив на вас твір? 

–  Коли і де відбуваються події твору? 

– Хто з героїв твору вам запам’ятався? 

 

5. Бесіда. 
–  Від  чийого імені розповідається історія? У чому   полягає своєрідність цієї  розповіді? 

(Розповідь ведеться від імені Олівера Берретта і побудована як ретроспекція. Уже 

перше речення твору спрямовує читача на трагічний фінал історії: «Жила собі дівчина. 

Дожила до двадцяти п’яти років і померла».). 

 

Словникова робота. Ретроспекція – погляд у минуле, огляд того, що вже відбулося. 

– Яке враження справляє Олівер при першій зустрічі?  (Самовпевнений, амбітний, 

іронічний, трішки нахабний). 

– Доведіть, що Олівер має   підстави стверджувати: «Я ж бо звик скрізь бути першим». 

(«Занесений до списку пошани деканату за успіхи у навчанні 1961, 1962, 1963 рр.», один 

із кращих гравців Першої збірної хокейної команди). 

– Яка інтонація звучить у словах  героя: «Гени, фамільна спадковість»? 

–  Що, за словами  Олівера, і до цього часу його «страшно гризе»? 

– Виберіть із тексту розділу 1 ключові слова, якими Олівер характеризує Дженні при 

першій зустрічі.(«В окулярах, учена мишка», «чотириокий Гризун Науки», «надлюдина 

в спідниці», «кусючка»). 

– Чим, на вашу думку,  Дженні Кавіллері привернула увагу Олівера? 

– Чому для нього було так важливо продовжити спілкування з «цією кусючкою»: 

запросити на каву, хокейний матч з Дартмутом тощо? 

– Прокоментуйте фразу Олівера: «Поки я чекав на її (Дженні) відповідь, мені здавалося 

ніби я чую, як падає сніг». Які почуття і переживання героя вона розкриває? (Попри те, 

що Олівер намагався вдавати із себе байдужого і незворушного, у душі він напружено 

чекав на згоду дівчини зустрітися на хокейному матчі). 

– Чи можна стверджувати, що історія Олівера і Дженні – «це кохання з першого 

погляду»? 

 

6. Комунікативно-ситуативна вправа. 

– Розкажіть від імені Дженні про знайомство з Олівером. 

 

7. «Мікрофон». 
– Поміркуйте, чому автор обирає оповідь у творі від імені Олівера. 

 



8. Слово вчителя. Події повісті розгортаються у 60-х роках ХХ століття. У цій, 

здавалося б, суто камерній, особистій історії молодих людей знайшли відлуння 

загальносуспільні та загальнолюдські проблеми. В історії американського та 

європейського суспільств це були особливі часи: переворот в галузі науки та техніки, 

загальне економічне піднесення тощо. І на цьому тлі – зміни у свідомості молодих 

людей. Традиційний конфлікт «батьків» і «дітей» набув особливої гостроти. Молодь не 

задовольняли «подвійні стандарти» моралі старшого покоління, його умовності тощо. 

Тогочасне молоде покоління, чиї життєві цінності суттєво відрізнялися від цінностей 

старшого покоління (представників так званого «суспільства споживання»), відчувало 

духовну кризу, намагалося віднайти сенс власного існування, критично ставилося до 

релігії. Одним із символів молодіжної культури 60-х років став музичний гурт «Бітлз», 

який мав величезну популярність і надзвичайний вплив на молодь. Саме тому молодь 

60- початку 70-х років образно називають «покоління «Бітлз». 

 

9. Індивідуальне експрес-повідомлення про вплив гурту «Бітлз» на молодіжну 

культуру 60-х років (слайд 6). 

 

ІV. Узагальнення та систематизація. «Коло думок» (слайд 7). 
 
– Чи можна повість Е. Сігела «Історія одного кохання» вважати «літературним маніфестом покоління 

«Бітлз»? Чи згодні ви з такою оцінкою твору? Аргументуйте відповідь прикладами із тексту. (Події 

твору відбуваються у 60-х роках – час, коли англійський музичний гурт «Бітлз» мав величезну 

популярність і надзвичайний вплив на молодь. Головна героїня Дженні професійно займається 

музикою і серед її музичних уподобань – «Бітлз» (про це згадується на початку твору). У творі 

відображено проблеми тогочасного молодого покоління: непрості стосунки зі старшим поколінням 

(відносини Олівера із сім’єю), критичне ставлення до релігії (відмова Олівера та Дженні брати 

церковний шлюб), стремління молодих людей самоствердитися, стати успішними завдяки власним 

зусиллям, не залежати від умовностей «старшого» покоління тощо). 

 

Методичний коментар: результати обговорення узагальнюються у «фішбоун». 

«Фішбоун» (метод Ісікави) -- графічне зображення у вигляді «риб’ячого скелету», яке 

дозволяє продемонструвати причини подій, явищ, проблем і відповідні висновки чи 

результати роботи. 

 

Алгоритм роботи 
√ Формулюємо і записуємо проблему на «голові риби». 

√ На «верхніх кісточках скелета» записуємо формулювання причин проблеми; на «нижніх» – 

факти, які підтверджують існування проблеми. 

√ «Хвіст риби» – висновок. 

√ Завдання: відшукати причинно-наслідкові зв’язки (чому?) (слайд 8). 

V. Оцінювання роботи учнів на уроці.  

VІ. Домашнє завдання (слайд 9). 
Для всіх учнів. 

1. Визначити головні події у розвитку сюжету. 

2. Переглянути фрагмент фільму. Порівняти зміст розділу твору та запропонований 

фрагмент. Розказати, які відмінності помітили. 

Індивідуальне завдання. 

1.Намалювати ескіз обкладинки книги або створити постер. 

2. Підготувати міні-проект «Прототип головної героїні роману Е.Сігела «Історія одного 

кохання» 



 

Тема. Ерік Вольф Сігел. «Історія одного кохання». Розповідь про 

зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки 

бідного італійського емігранта. 

Мета:  навчальна: продовжити роботу над змістом твору, навчити бачити проблеми твору, 

розмірковувати над ними, робити правильні висновки; ознайомити учнів з поняттям «рецензія»; 

розвивальна: розвивати навички аналізу прозових творів, компаративного аналізу; розвивати логічне 

мислення, навички аналізу поведінки та вчинків героїв, вміння робити висновки та відстоювати свою 

точку зору; розвивати творчі здібності учнів; 

виховна: виховувати почуття любові, поваги, взаєморозуміння, вміння знаходити компроміс у 

життєвих негараздах 

 

Тип уроку: комбінований. 

Наочність: мультимедійна система, супроводжуюча мультимедійна презентація уроку, колаж «Ерік 

Сігел», відеофільми «Е. Асадов «Я в глазах твоих утону…», «Притча про щастя», «Фрагменти фільму 

«Love Story», фрейма «Автор. Який він є?», дидактичний матеріал (рецензія та твір), учнівський 

проект «Прототип головної героїні твору Е. Сігела «Історія одного кохання». 

 

Кохання – це коли не треба говорити «пробач»  

Ерік Сігел  

Перебіг уроку 

 

І. Організаційний момент 
Учитель. Шановні учні! Я сьогодні трохи хвилююся. Хочу обговорити з вами дуже 

важливі питання, відповісти на які, здавалося б, легко, але насправді – складно. Дуже 

хочу, аби наш урок був вдалим. Бажаю вам і собі успіхів.  

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів  

Перегляд відеоролика «Вірш Е.Асадова «Я в глазах твоих утону…» 
 

Учитель. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про кохання, кохання – коли не треба 

говорити «пробач». 

 

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку 

Учитель. На минулому уроці ми з вами розпочали знайомство з дуже цікавим твором, 

який має дивну історією і велику кількість відзнак. Сьогодні ми перегорнемо сторінки 

цієї книги і поміркуємо над ними. 

 

Бесіда.  

- Визначте жанр твору Еріка Сігала. (Жанр твору Еріка Сігела – кінороман. 

Кінороманом називають сценарій, зумисним чином перероблений для читання (при 

переробці вилучаються специфічні кінематографічні терміни, розширюються 

діалогічні сцени, вводяться ліричні відступи, граматичний теперішній час змінюється 

минулим тощо). У 1969 році Ерік Сігел написав роман про любов студента Гарварду і 

студентки Редкліффського коледжу, яка вмирає у фіналі від раку. Роман Сігела не 

викликав цікавості видавців, і літературний агент автора запропонував йому написати 



на його основі сценарій, який придбала кіностудія Paramount Pictures. Фільм «Історія 

любові» (Love Story, режисер Артур Гіллер) за сценарієм Сігала вийшов на екрани 1970 

року. Картина, головні ролі в якій зіграли Райан О'Ніл і Елі Макгроу, стала лідером 

прокату 1971 рокуі була номінована на 7 премій «Оскар», у тому числі за найкращий 

сценарій, проте отримала лише одну нагороду – за музику (автор – Френсіс Лей, 

музична тема з фільму набула світової популярності). Після початку зйомок Paramount 

Pictures запропонувала Сігалу знов переробити сценарій на роман. Книга «Історія 

любові», що надійшла у продаж до прем'єри фільму, стала бестселером в США і була 

перекладена 33 мовами (в тому числі українською – переклад був опублікований у 

журналі «Всесвіт»). 

- Що таке бестселер?  

- Сформулюйте тему твору.(Розповідь про зворушливе справжнє кохання студента, 

сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Він заради нього пішов на 

конфлікт з родиною, а вона пожертвувала своєю мрією). 

 

Учитель. Отже, у творі описана історія кохання юнака і дівчини. І немає в цій книзі 

ніякої вульгарності і немає зайвої сентиментальності, просто любов, ніжність, надії і 

взаємна підтримка двох люблячих людей. Ця любов допомагає їм пройти через сварки 

з батьками, класові відмінності, бідність, але .. виявляється безсила перед смертельною 

хворобою дівчини.  

- Чим можна пояснити таку шалену популярність твору? (Простота сюжету. Історія 

близька для всіх. Схематичність образів,які схожі на всіх і на кожного. Проста мова. 

Відсутність натуралізму. Актуальність тематики.) 

- Назвіть проблематику твору  (Батьки і діти, життя і смерть, щире віддане кохання, 

проблема морального вибору). 

- Доведіть, що сюжет твору дуже простий. (Вони зустрілися випадково – майбутній 

юрист, один з кращих в Гарварді, і студентка музичного коледжу, примхлива і взагалі 

дуже вже розумна для дівчини. Вони познайомилися, закохалися, одружилися, стали 

жити. Іноді сварилися. Мріяли про дітей, але життя розсудило інакше. Звичайна 

історія. Вічна як світ). 

- Схарактеризуйте образи головних героїв, використавши прийом «Кола Вена».  

- Я ви гадаєте, чи змогло б щось, окрім смерті, розлучити Олівера і Дженніфер? (Ні, вони 

занадто кохали один одного. Могли заради один одного пожертвувати 

найважливішими речами у своєму житті. Всі негаразди, які випадали на їхню долю, 

вони долали разом. Підтримували один одного. І знали, що кохання – це коли не треба 

говорити «пробач»). 

*** 

– Эй, – окликнул я. – Ты хочешь взять с собой что-нибудь особенное? 

– А? Нет. – Она покачала головой, потом, словно вспомнив, добавила: – Тебя. 

*** 

– Я люблю тебя не просто так. 

– В каком смысле? 

– Я ОЧЕНЬ люблю тебя. 

*** 

И у нас есть совсем немного времени, чтобы показать, как мы любим. 

 

2. Перегляд фрагментів фільму «Love Story».  

 

3. Прототипи героїв твору. 



Учитель. Тож письменнику, одержимому ідеєю створення благородних героїв, 

доводиться вигадувати сюжети і щось запозичувати з власного життя, а щось із життя 

знайомих. У нас сьогодні на уроці присутні учні, які точно знають з кого писав Ерік 

Сігел своїх героїв. 

 

Презентація домашнього міні-проекту  

«Прототип головної героїні роману Е.Сігела «Історія одного кохання» 

 

4. Знайомство з терміном «рецензія». (За наявності доступу до мережі Інтернет, можна 

надати можливість учням знайти визначення поняття самостійно). 

Учні записують визначення поняття в словники/зошити. 

 

Реце́нзія (нім. rezension, лат. Recensio, англ. Review – огляд, оцінка) – відгук, розбір та 

оцінка художнього (літературного, театрального, музичного, кінематографічного 

та ін.), наукового або науково-популярного твору; жанр літературної критики та 

газетно-журнальної публіцистики 

 

Учитель. Необхідно показувати твір, що рецензується, так, щоб стала зрозумілою його 

тема, ідейна спрямованість, характер героїв, зміст вчинків, їхній настрій, позиція автора. 

Також потрібно відзначити художні особливості твору (вистави, фільму…), особливості 

його композиції, авторського стилю, вказати позитивні сторони твору, відзначити 

недоліки. Рецензія відрізняється від відгуку або есе як за змістом, так і за формою. Зміст 

рецензії – це аналіз твору; зміст відгуку – це загальна оцінка твору; зміст есе – це 

враження та роздуми автора, які викликані сприйняттям теми твору. Більш жорсткі 

вимоги пред’являють і до форми рецензії. На відміну від відгуку або есе, вона пишеться 

завжди за певним планом. У рецензії використовуються деякі стандартні мовленнєві 

звороти, які забезпечують зв’язність та логічність викладу: 

– оцінюючи роботу в цілому; 

– в цілому можна сказати; 

– наприкінці хочеться відзначити; 

– на початку статті (нарису, вистави…) повідомляється (викладаються факти, 

розповідається про…)  

 

5. Визначити жанр запропонованого тексту (уривок статті Аділова Ш.Р. «Проза 

Е.Сігела як «прикордонне явище» в літературі США ІІ половини ХХ століття»). 

Кажуть, Сігел написав цю книгу на спір. І оскільки писав не заради творчості, а заради 

суперечки, написав її швидко. Написав на спір, а вийшов шедевр. Це історія про просту 

пару, чия любов була настільки справжньою, що він заради неї пішов на конфлікт з 

сім'єю, а вона заради нього відмовилася від своєї мрії побачити Париж. Так, вона 

померла, так і не побачивши Париж, про який мріяла, скільки себе пам’ятала, але чи це 

найцінніше в житті?  

І знову щось заворушилося в мене всередині, підібравшись так близько до горла, що 

неможливо навіть було відповісти «о'кэй». Я мовчки дивився на Дженні.  

– Та біс з ним, з цим Парижем, – раптово вимовила вона.  

– А? Що?  

– І з Парижем, і з музикою, і з усією іншою нісенітницею. Думаєш, ти мене всього цього 

позбавив? Так мені наплювати на все це. Ти що, не віриш?  

– Так, не вірю, – чесно зізнався я.  



– Тоді забирайся звідси. Нічого тобі робити у мого чортова смертного одра. Вона не 

жартувала. Я знав, коли Дженні говорить щось всерйоз. І я купив дозвіл залишитися, 

збрехавши: 

 – Я тобі вірю.  

– Так-то краще.  

Це книга пройнята справжньою теплотою і ніжністю, і сміхом, і сльозами – всім тим 

людським, що відбувається з нами постійно, щодня. Я звичайно не люблю історії про 

кохання, але цю книгу неможливо не любити. Вона сповнена гумору та іронії, жартів на 

двох і підколів. 

– Олівер, ти точно завалишся на іспиті, якщо будеш тільки дивитися, як я займаюся.  

– А я не дивлюся, як ти займаєшся, Я сам займаюся.  

– Нісенітниця собача. Ти розглядаєш мої ноги.  

– Ну, тільки іноді. Між главами.  

– щось у цій книжці дивно короткі глави.  

– Послухай, жертва нарцисизму, не така вже ти красуня!  

– Звичайно, ні. Але що я можу зробити, якщо ти мене такою уявляєш? 

Це книга про прощення і уроки життя. І про любові – до дівчини, до життя, до батьків. 

Про любов всепоглинаючу, яка виходить за рамки ВІН-ВОНА. 

– Олівер, – квапливо промовив мій батько.  

– Я хочу допомогти.  

– Дженні померла, – відповів я.  

– Прости, – майже беззвучно прошепотів батько.  

Не знаю чому, але я раптом повторив те, що одного разу, давним-давно, почув з вуст 

чудової дівчини, тепер уже мертвої.  

– Любов – це коли не потрібно говорити «пробач». А потім я зробив те, чого ніколи не 

робив в присутності батька, і вже тим більше в його обіймах. Я заплакав. 

Ця книга, яку варто перечитувати, пам'ятати, що світ на двох – це завжди особистий 

світ. Завжди унікальний. І завжди справжній. Дивно, як така мініатюрна штучка 

викликає стільки емоцій. Вона приносить усмішку і тепло, а разом з тим усвідомлення 

того, яке кінцеве наше життя.  

Це найкраща книга про кохання. Тому що любов складається з таких мініатюрних 

складових, що простіше підкувати блоху, ніж підробити любов ... 

(Це рецензія, оскільки в наявності аналіз тексту, його проблематики, мови, ідейної 

спрямованості). 

 

V. Підсумки уроку. Оцінювання 
Учитель. Незважаючи на трагічний кінець, ця книга змусить повірити в реальну любов. 

Ця книга як приклад того ЯК треба любити і ЩО робити з цією любов'ю. Коли скептики 

говорять, що ідеальних пар не буває, бо це романтичний міф, смію заперечити, що в 

житті такі пари є. Хоч і не такі яскраві, як у літературі чи в кінематографі, бо життя – це 

все-таки не література, воно складніше й заплутаніше за найскладніший роман. Тому 

сучасні Ромео і Джульєтти, Олівери та Дженні ходять серед нас, ревнують, страждають 

і переживають великі пристрасті. Та їхні пристрасті недоступні для сторонніх очей, як 

усе глибоко інтимне, сховане від чужих поглядів.  

Як і будь-яка книга, цей твір навчає нас цінувати своє життя, ловити в ньому кожну 

мить, кожну секунду проживати із задоволенням та з користю. Бо інакше, може бути 

занадто пізно щось сказати, зробити, запропонувати… 

 

VІ. Домашнє завдання. 



 

Скласти рецензію на твір Е.Сігела «Історія одного кохання». 

Завдання творчого характеру (за вибором і бажанням учнів): 

- Написати есе «Кохання – коли не треба говорити «пробач». 

- Підібрати  музичне тло для історії Олівера і Дженні. Прокоментувати вибір мелодії. 

- Використовуючи певний символ, малюнок, колір тощо, створити асоціативний 

портрет одного із персонажів твору (за вибором); прокоментувати свій вибір. 

 

VІІ. Рефлексія  

Притча про щастя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Ерік Вольф Сігел. «Історія одного кохання». Проблеми життя і 

смерті, любові й відданості у творі. 

Мета:  дослідити, як осмислюються у творі ключові проблеми (життя і смерті, любові і відданості, стосунків 

із батьками, необхідність вибору у складній життєвій ситуації та ін.); формувати навички аналізу та 

інтерпретації літературного твору; розвивати мовлення, творче мислення школярів; сприяти формуванню 

естетичного смаку; виховувати загальнолюдські моральні цінності. 
Обладнання: додаток (10 слайдів): літературний диктант, графічний організатор «Кола Вена», 
опорна схема, алгоритм роботи над «Пірамідою художнього твору». 
 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 
 

Перебіг уроку 
 

Можливо, в цьому світі ти всього лише людина, але 
для когось ти – весь світ. 

Г. Гарсіа Маркес (слайд 2) 

 

І. Актуалізація опорних знань і вмінь.  

1. Літературний диктант (слайд 3). 

Е. Сігел відомий своїми творами…(«Історія одного кохання», «Історія Олівера», 

«Чоловік, жінка, дитина» та ін.). 

Книга «Історія одного кохання» вийшла друком у …(1970 році). 

Повість Е. Сігела була перекладена …(більш 30 мовами). 

Фільм «Історія кохання», знятий за сценарієм Е. Сігела, отримав такі нагороди, як…(5 

премій Золотого глобусу, у тому числі і за кращий сценарій). 

Український переклад повісті зроблено…(М. Пінчевським, О. Терехом). 

Оповідь у творі ведеться від імені…(Олівера Берретта). 

Перша зустріч Олівера і Дженні відбулася у …(бібліотеці Редкліффа). 

Дженніфер походила із родини…(італійських емігрантів, що проживали у Кренстоні). 

Втіленням «мрії життя» Дженні був… (Париж, де вона змогла б продовжити заняття 

музикою). 

10.На шлюбній церемонії Олівер та Дженні читали рядки поезій…(У. Уітмена та Е. 

Берретт-Браунінг). 

Дженніфер влаштувалася на посаду… (викладача у Шейділейнську приватну школу). 

Серед випускників юридичного факультету за успішністю Олівер зайняв…(третє 

місце). 

 

Презентація творчої роботи (за вибором): коментування асоціативного портрету 

одного із героїв твору, підібраного музичного тла до образів закоханих, постеру до 

твору (перевірка домашнього завдання). 

 

ІІ. Оголошення теми, завдань уроку. 

ІІІ. Формування нових знань, умінь, навичок. 
 



Учитель. Герої (навіть, якщо вони повністю занурені в особисті переживання) не 

можуть бути відсторонені від навколишнього світу. Людина як соціальна істота не існує 

у житті сама по собі: вона пов’язана різного роду стосунками з навколишнім світом. 

Оточення (сім’я, друзі, сусіди, просто знайомі тощо) так чи інакше впливають на 

формування нашого характеру, внутрішнього світу. Часто стосунки людини зі світом 

визначаються впливом найближчих людей. 

 

– Скільки сюжетних ліній можна виокремити у творі? (Головна сюжетна лінія 

пов’язана з історією стосунків Олівера та Дженні; другорядні – стосунки Олівера з 

родиною, Дженні з батьком). 

Однією із проблем, втілених у повісті, є проблема стосунків різних поколінь («батьків» 

і «дітей»). 

 

2. Комунікативно-ситуативна вправа. Від імені батька Олівера розповісти історію 
стосунків із сином. 

 

Робота в групах.  

Завдання для групи 1. Дослідити, у чому полягала суть конфлікту «батьки-діти» у 

родині Берреттів. 

– Виберіть із тексту слова, якими Олівер характеризує свого батька. Про що свідчить 

така характеристика? («Старий Не-хи-хи», «Ходяча гора Рашмор», «Кам’яне обличчя», 

«Сучий син» та ін.). 

–  Як поставилася  Дженні   до  таких  стосунків  батька  і  сина?   (Намагалася  їх  

примирити, налагодити стосунки, проте впертість і затятість Олівера стояли на 

заваді). 

– Чому свої призи за спортивні змагання Олівер зберігав у батьківському домі у спальні 

під ліжком, тоді як спортивні нагороди Берретта-старшого були розміщені у скляній 

шафі для загального огляду? 

– Чому свої стосунки з батьком Олівер називає «війною»? Що, на вашу думку, було 

справжньою причиною непростих стосунків Олівера з батьком? 

– Розкажіть, про ставлення Олівера до матері. Як він її називав? (Олівер з іронією 

описував свою матір, називав її Веселушкою Форбс; жодного разу він не використав 

звертання «мамо». Прохолодно-байдужі стосунки матері і сина складають враження, що 

спілкуються абсолютно чужі люди: «мати подивилася на мене (що траплялося вельми 

нечасто)» тощо). 

– Як почувалася Дженні під час знайомства з батьками Олівера? 

– Прокоментуйте слова Олівера: «Отак я вийшов з його життя – щоб розпочати власне». 

–  Чи  мала  рацію  Дженніфер,  коли  стверджувала,  що  Олівер  у  стосунках  з  батьками  

ніби «заморожений»? На що вона натякала? (Це був натяк на холодність почуттів 

Олівера до батьків,  образу  Олівера  на  Берретта IІІ.   Дженні  так і  не  вдалося  

переконати  чоловіка помиритися з батьком. Навіть той факт, що батько першим 

зробив крок назустріч, коли запросив молоде подружжя на 60-тирічний ювілей, не 

змінило ставлення Олівера). 

– Чи  мав Олівер підстави для такого затято-неприязного ставлення до батька? 

– «Справжній переможець – це той, хто вміє гідно програвати», – стверджував Олівер. 

Хто, на вашу думку, став переможцем у «війні» між батьком і сином? 

– Наведіть приклади цитат, які свідчать, що  Оліверу  теж нелегко дається «війна» з 

батьком. 

 



(«Щоб я оголив перед ним… свою закривавлену душу», (розділ 8); «Втупившись у 

підлогу, я рішуче похитав головою, хоч почував себе дуже кепсько» (розділ 13); «Мені 

теж не хотілося йти…І ми сиділи мовчки, хоч поговорити хотілось і йому, й мені…» 

(розділ 20) тощо). 

 

Завдання для групи 2. Дослідити, якими є стосунки «батьків» і «дітей» у родині 

Каллівері. 

 

– Розкажіть про сім’ю Дженні. 

– Як Дженні зверталася до свого батька? Про що це свідчить? (Зверталася по імені – 

Філ). 

– Якими були стосунки батька і доньки? (Щирі, довірливі. Філ був «найдорожчою 

людиною у житті» Дженні). 

– Яку трагедію пережили свого часу Філ і Дженні? Як спільне горе визначило їхні 

стосунки? (Мати Дженні загинула в автомобільній аварії. Для Філа донька стала 

сенсом життя, його щастям і гордістю). 

– Прокоментуйте твердження Олівера: Дженні «змалку засвоїла атавістичну італо-

середземноморську максиму: тато любить bambino. І ніщо в світ не могло б переконати 

її в іншому». Чому, на думку Олівера, саме ця «максима» допомогла йому усвідомити 

«глибину безодні між вихованням» молодих людей? 

– Що очікував Олівер від знайомства з Філом? («Уявляв, як на мене вихлюпується потік 

італо-середземноморських емоцій», «мав зіткнутися з емоційними комплексами»). 

– З якими почуттями Олівер їхав до Кренстона? Порівняйте їх з почуттями на 

«оглядинах» Дженніфер у маєтку Берреттів. («Без особливого ентузіазму думав про 

зустріч з майбутнім тестем», переживав «чи не вкаже на поріг» майбутньому зятеві, 

у якого «за душею не було ані цента»). 

– Як Філ поставився до рішення закоханих одружитися? Чи мало для нього значення 

відсутність грошей у Олівера для утримування родини? 

– Що викликало у Філа «непідробний гнів»? (Звістка про те, що між Олівером та його 

батьком – «холодна війна»). 

– Прокоментуйте слова Філа: «Батькову любов треба поважати, нею треба пишатися! 

Батькова любов – це особлива, рідкісна любов». 

– Чи вплинула сімейна атмосфера, у якій зростали герої (Олівер і Дженні), на 

формування їх характерів? Аргументуйте відповідь прикладами із тексту. 

 

4. Узагальнення результатів обговорення 1 та 2 груп у «Колах Вена»: «Стосунки 

«батьків» і «дітей» у родинах Берреттів та Каллівері» (слайд 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Евристична бесіда. 
 

– «Життя наше зовсім змінилося», – стверджував Олівер. А чи змінилися самі герої? Які 

риси характеру молодих людей допомогли вистояти у життєвих негараздах? (Роблячи 

певний вибір, людина несе відповідальність за нього. Прийнявши рішення одружитися, 

(всупереч бажанню батьків Олівера), молоді люди були готові до зустрічі із 

життєвими труднощами). 

– Чи вплинули матеріальні нестатки на стосунки  та почуття Олівера та Дженні? 

– Чи були, на вашу думку, герої щасливими всі ці роки? 

– Коли доля стала прихильнішою до молодого подружжя? (Коли Олівер успішно 

закінчив коледж, отримав гарну роботу; його професійна кар’єра розвивалася досить 

стрімко. Сім’я переїхала до Нью-Йорку, зникли матеріальні проблеми). 

– Що для героїв виявилося неочікуваною проблемою? (Вони мріяли про дитину, 

обговорювали можливі імена майбутнього малюка, його виховання тощо. Проте 

неможливість завагітніти змусила Дженніфер звернутися до лікаря). 

– Яка подія різко змінила життя подружжя? (Звістка про смертельну хворобу Дженні). 

– Що відчуває і як поводить себе Олівер, коли дізнається страшну новину? Виберіть 

цитати із тексту. («Силкувався поводитись якомога нормальніше», «згоден і далі 

мучитись, згоден знати – при умові, що Дженні не знатиме», «страшно повертатися 

додому» та ін.) 

– Чи змінилося у атеїста Олівера ставлення до Бога? Чому? («Я став думати про Бога», 

«сподівався, що десь існує Бог, якому я можу подякувати. Подякувати за те, що він дав 

мені змогу прокинутись і побачити Дженніфер»). 

– Які риси характеру Олівера виявляються у цій трагічній життєвій ситуації? Чи можна 

Олівера вважати відповідальною людиною? Аргументуйте відповідь прикладами із 

тексту. («Я твердо вирішив нікому не казати про своє лихо і нести його тягар самому». 

Після розмови з лікарем Олівер намагається якомога довше вберегти Дженні та Філа 

від страшної звістки; пізніше – залишає прибуткову роботу, можливість стрімкої 

успішної кар’єри, щоб приділяти всю увагу хворій дружині; переступає через власну 

гордість і звертається по допомогу до батька; попри те, що герой доволі прохолодно 

ставиться до релігії, у пошуках підтримки він звертається до Бога). 

– Чому Олівер «відчував себе винним за те, що вона почула правду» не від нього, а від 

іншого (лікаря Шеппарда)? 

– Як поводить себе Дженні у цій трагічній ситуації? Що її найбільше хвилює? 

(Стримано, з гідністю Дженні сприйняла страшну звістку. «Я наказую тобі, щоб ти 

перестав терзатися докорами сумління». Вона думала не про те, що мусить померти 

молодою, а про Олівера («Їй було жаль мене») та Філа, яким горем для них стане її 

смерть). 

– Чому Дженні погодилася на католицьку відправу? (Задля Філа, його релігійних 

почуттів). 

– Яким є ставлення Дженніфер до смерті? («Ніхто в цьому не винен…»). 

– Які почуття викликають у вас останні сторінки твору? 

– Чи згодні ви з думкою, що повість має одночасно трагічний та оптимістичний фінал? 

 

6. «Вільне письмо». 

Прокоментувати тезу: «Кохання – це коли ні про що не шкодуєш». 

 

– Кому із героїв твору належать ці слова? У якій ситуації вони сказані? Чи було в історії 

їх стосунків щось, про що могли б шкодувати герої твору? 



 

7. Завдання. 

– Дослідіть, чи змінюються персонажі внутрішньо протягом розвитку сюжету? Що, на 

вашу думку, спричинило ці зміни? Аргументуйте відповідь на прикладі одного із героїв. 

Результати роботи узагальніть в опорній схемі. 

 

Орієнтовна опорна схема до образу Олівера (слайд 5) 

 
  Олівер – успішний юрист 

Олівер – студент Гарварду   

Самолюбивий, амбітний,   

стриманий,  

Загострене почуття 

впертий,категоричний, 

 

Час (біля 5 

відповідальності, рішучий, 

справжні почуття і 

відданий, вірний, 

років) 

вразливість приховує за 

турботливий, делікатний 

 

іронією, звик до перемог (у 

 

  

навчанні, спорті, стосунках);   

найбільше бажання –   

самоствердитися, довести   

оточенню  власну   

 

8. Евристична бесіда. 

– У чому своєрідність композиції твору? 

– Чи можна стверджувати, що автор використовує прийом симетричності окремих 

епізодів? Із якою метою? Аргументуйте свою думку прикладами із тексту. (Прикладом 

симетричності окремих епізодів у творі можуть бути сцени знайомства молодих 

людей з родинами: приїзд Олівера і Дженні у маєток Берреттів – приїзд до Філа у 

Кренстон тощо). 

– Чи легко читачеві зрозуміти мотиви вчинків персонажів повісті? У чому особливість 

мовно-стильового оформлення твору? (Для твору характерно лаконічність описів 

ситуацій та внутрішніх переживань героїв, майже не розкрито хід їх думок, що 

ускладнює сприйняття мотивів вчинків героїв. Сам автор вважав, що твори сучасної 

літератури мають бути простими, не варто їх перевантажувати описами). 

 

9. Робота з назвою твору (слайд 6). «Павутинка дискусії». 

– Порівняйте: в оригіналі назва твору – «Love Story»; в українському перекладі видання 

«Веселка» 1991 року пропонується назва «Історія одного кохання». У виданні 

«Світловид» 2016 року – «Історія кохання». (Обидва видання – це переклад М. 

Пінчевського, О. Тереха). У чому полягають особливості перекладу назви твору? Який 

варіант назви, на вашу думку, більш точно втілює творчий задум автора? 

 



– Як би ви прокоментували вибір назви повісті?  Запропонуйте свій варіант назви твору 

Е. Сігела. 

 

ІV. Узагальнення та систематизація. 1. «Коло думок». 

 

Завдання. 
– Сформулюйте, які ключові проблеми, на вашу думку, знайшли художнє відображення 

у повісті «Історія одного кохання». Аргументуйте прикладами із тексту. 

– Які із моральних проблем, що відображені у творі Е. Сігела, є, на вашу думку, 

актуальними для сучасного життя? Аргументуйте свою відповідь. 

 

Методичний коментар: результати роботи  узагальнюються в опорній схемі чи 

конспекті. 

 

Орієнтовний зразок опорного конспекту (слайд 7). 

 Самоцінність кохання, його життєстверджуюча сила. 

 Пошуки шляху у житті, вибір у життєвій ситуації. 

 Проблеми відданості, відповідальності та усвідомлення сенсу буття. 

 Прагнення свободи та незалежності від впливу традиційної моралі, умовностей. 

 Становлення та дорослішання особистості в процесі вирішення життєвих 

проблем. 

 Стосунки у родині, конфлікти «батьків» і «дітей». 

 Проблеми життя і смерті. 

 

2. Вправа «Мікрофон». 

– Повість «Історія кохання» стала бестселером. Проте не зважаючи на захоплення 

читачів, критики та професійні літератори вважали, що книга не заслуговує на серйозну 

увагу, є зразком «масової літератури». Чи згодні ви з таким твердженням? 

 

3. Скласти «Піраміду художнього твору» (слайди 8–9). 
 

Алгоритм виконаня роботи 
Ім'я героя твору Два слова, що описують героя 

Три слова, що описують місце події Чотири слова, що описують проблему 

П'ять слів, що описують подію, яка відбувається з героєм упродовж сюжету Шість слів, 

що описують подію, яка сприяє переосмисленню проблеми Сім слів, що описують 

подію, яка відбувається задля розв'язання проблеми Вісім слів, що описують розв'язання 

проблеми 

 

Орієнтовний зразок 
 

Олівер Амбітний студент 

Кембридж, Гарвард, Нью-Йорк Справжнє кохання змінює життя Кохання до доньки 

італійського емігранта Навчило бачити світ по-іншому, цінувати життя 

Боротися за кохання, цінувати кожну мить життя Справжнє кохання – «це коли не треба 

просити пробачення» 

 

4. Підсумкове слово вчителя. Історія одного кохання… Кохання, яке перемогло 

соціальні умовності, матеріальну невлаштованість, побутові негаразди. Проте доля 



виявилася невблаганною: кохання не змогло перебороти смерть. На жаль, життя 

пропонує і такі варіанти. Світ недосконалий. Власне, автор уже в перших рядках свого 

твору налаштував читачів на трагічно-фатальний фінал. Це наштовхує на думку про те, 

як важливо цінувати кожну мить життя, проведену поруч з тими, кого ми любимо, 

цінуємо, боїмося втрати; дарувати їм тепло і ніжність, турботу і розуміння. Адже інколи 

буває так, що щасливі миті занадто короткі, і ми запізно починаємо цінувати те, що 

втратили назавжди. Тож, мабуть, не варто витрачати життя на образи, примхи, затятість, 

егоїстичні амбіції. 

 

V. Оцінювання роботи учнів на уроці. 

VІ. Домашнє завдання (слайд 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Рей Дуглас Бредбері.  Тривога за майбутнє суспільства в романі-

антиутопії «451° за Фаренгейтом». 

Мета: поглибити знайомство  учнів  з письменником   Реєм  Бредбері,  який  передбачив  

майбутнє;  на  прикладі роману «451 за Фаренгейтом»  показати,  як  цивілізація  руйнує  

красу  і  внутрішній  світ  людини,  а краса і уміння мислити врятує цивілізацію; 

розвивати  уміння  аргументувати  думку,  спираючись  на  текст;  формувати  

мовленнєві навички  і  виховувати  культуру  власного  висловлювання; показати   

перемогу справжніх  людських   цінностей над абсурдом бездуховного буття. 

Обладнання: портрет письменника, буктрейлер до твору  Рея Бредбері «451 за 

Фаренгейтом»,  епіграф,  роздатковий матеріал, ілюстрації  до твору.   

Тип уроку: урок  вивчення  художнього  твору  

 

Хід уроку. 

Не існує завтрашнього дня.  

Майбутнє укладене в сьогоденні.  

Тільки сьогодні може стати днем 

 порятунку людини.  

Дейл Карнегі 

I. Мотивація навчальної діяльності. 

Методичний коментар: щоб підсилити інтерес учнів до мистецтва слова, зацікавити 

учнів та залучити до читання показується відеоряд (6-8 слайдів ) бомбардування та 

землетрусу у Японії. На фоні відеоряду вчитель читає поезію Ліни Костенко «Вже 

почалось, мабуть, майбутнє…»(Додаток 1, відеоряд) 

Скажіть, будь ласка, побачене і почуте вразило вас? 

 

1.Робота у зошиті. Давайте виконаємо завдання.  
 Оберіть,  будь  ласка,  із  запропонованих  у  словничку  слів,  ті,  які  б  схарактеризували  

ваші  враження  від  побаченого  і почутого  та   розподіліть  їх  за  групами. 

(Страх,  тривога,  безнадія,  руйнація,  безвихідь,  уламки,  руїни,  безглуздя,  розорення,  

кошмар,  моторошність,  жахіття).(Додаток 2, документ Microsoft Word ) 

Слово вчителя.   Діти, відеоряд,  який  ми  побачили,  це  жахлива   реальність – землетрус  

у  Японії,  яка  на  сьогодні   є  однією  з  найрозвиненіших  країн  світу,  прикладом  

сучасної  цивілізації  та  її   найвищих  досягнень.  Наша  безпечність,  наша  

самовпевненість  можуть  призвести  до  самознищення.    «Ми, земляни, маємо 

вроджений дар руйнувати все величне і прекрасне» - так сказав про діяльність людей 

відомий письменник-фантаст Рей Бредбері. 

Ви  бачите  портрет  відомого  американського  письменника-фантаста  Рея  Дугласа  

Бредбері.  У 2010 йому виповнилось  90, а у 2012 його не стало. Цікаво:  свої  твори  він  

друкував  на  звичайній  друкарській  машинці,  відмовлявся  сідати  за  кермо  авто,  а  

як  ви  думаєте:  чому?  (Його  лякають   усі  прояви  сучасного  життя,  які  називаються  

одним  словом – цивілізація).   

Саме  проблеми  наслідків  цивілізації стали  темою  творів  Бредбері,  один  з яких  ми 

сьогодні будемо розглядати. Мені б хотілося поговорити з вами про важливі та 

актуальні проблеми сьогодення … 



II. Оголошення теми і мети уроку. 
«Шукайте  посмішку  Джоконди,  вона  ніколи  не  мине…»  - говорить Ліна Костенко. 

А сам Бредбері, якого назвали «фантастом №1» про стиль своїх  творів сказав  так: 

«Фантастика – це наша реальність, доведена до абсурду». Отже основним нашим 

завданням буде визначення причин руйнації, тема знецінення культури. 

 

III. Актуалізація опорних знань у формі фронтальної бесіди 

Скажіть, які твори відомого фантаста рея Бредбері вам вже знайомі? (Усмішка) 

Згадайте, як описує суспільство 2061 року Бредбері у новелі «Усмішка»? 

Яким бачить Бредбері суспільство у романі-антиутопії «451 по Фаренгейту»? 

 

1. Перегляд буктрейлера до твору. 

VI. Формування нових знань, умінь та навичок 

1. Cловникова робота.  
Цивілізація — розвинене суспільство з високою матеріальною культурою, передовою 

наукою, технікою. 

Культура — усі матеріальні й духовні цінності, ство¬рені розумовою та фізичною 

працею. 

Абсурд — безглуздя. 

Крах – катастрофа. 

Антиутопія — вигадане суспільство, яке є антитезою утопії. Зазвичай для нього 

характерний гнітючий суспільний контроль, що здійснюється авторитарним або 

тоталітарним урядом. 

 

2. Опрацювання навчального матеріалу. 

3. Робота із тектом. 
Чи є спільне  між двома творами? Доведіть цитатами з тексту. 

Коментар вчителя та виразне читання уривків учнями. 

Давайте порівняємо новелу Рея Бредбері «Усмішка» та його роман-антиутопію «451 за 

Фаренгейтом».(Додаток 3) 

 

4. Евристична бесіда. 
1. Якими художніми засобами користується автор, змальовуючи світ майбутнього? 

2. Які кольори ви могли б використати, якби були художником? Чому? 

3. Як змінюються органи світосприйняття у людини майбутнього?(Людина не 

бачить вранці росу на траві, не може розрізнити запах осіннього листя; рекламні щити 

стали  в десятки разів довшими, тому, що швидкість руху машин така велика, що водії 

не встигають прочитати рекламу; за повільну пішу прогулянку або рух із малою 

швидкістю поліція може заарештувати ) 

4. Давайте створимо картину світу майбутнього за романом «451 за 

Фаренгейтом».(Зачитування цитат, які зображують місто, людей) 

5. Чи подобається вам таке майбутнє? 

Досить неприваблива картина. Чому ж вона така ? Хто винен у цьому? Людина. Хто 

виправить це? Людина. 

 

5. Робота у зошиті. 

Виконайте вправу. 

Дібрати до слова «щастя» п’ять характеристик та змалювати їх символами. Пояснити 

власний вибір. 



Щастя -… 

(Учні дають відповіді та пояснюють вибір. Роблять загальний висновок, що таке щастя 

для людини.) 

Щастя у романі Бредбері-це… 

(Учні говорять, що це бути як всі; не бачити красу природи; не думати, а отже, не 

страждати; не приймати близько до серця чужі проблеми, зберігаючи власний спокій; 

розважатися якомога бездумніше, витісняючи з голови лишні питання; переживати 

гостроту відчуттів, так як тільки вони дають можливість цим людям відчути плин життя, 

бути таким, як усі і т.д.) 

6.Слово вчителя. 
Як називається політичний режим, який характеризується повним контролем над усіма 

сферами життя суспільства? На чому він грунтується? 

Тоталітарний, або авторитарний, режим заснований на страху громадян і на диктаті 

правлячих кіл. 

У романі виникає з перших сторінок тема протесту проти небажаного майбутнього, тема 

заперечення суспільства, де людина є придатком машини, де нівелюється особистість. 

У романі звучать гіркі слова: «Ми живемо в час, коли люди вже не являють собою 

цінність.. Людина в наш час - як паперова серветка: в неї сякаються, бгають, викидають, 

беруть нову, сякаються, бгають, викидають ... Люди не мають свого обличчя ». 

У книзі О. Гончара «Собор» є такий на диво точний поділ людей на 2 категорії, він чітко 

відбиває людську суть. Герой зазначеного роману стверджує, що є люди - «руйначі» і є 

люди - «будівничі». Монтег на початку твору - «руйнач». І раптом (або не раптом?) Він 

перетворюється в творця, в «будівничого».  

З чого починається духовне одужання Монтега? 

Минуло вже півстоліття. Настав новий вік. Найстрашніше в цій книзі те, на мій погляд, 

що це майбутнє вже дуже впізнається, риси тієї далекої держави, на жаль, проступають 

в нашому житті. Найжахливіше і дивовижне те, що великий фантаст і вигадник Бредбері 

нічого не вигадав. Все вже було або є зараз. Пожежні палять книги? Ну і що? Ми про це 

знаємо з історії. Чи не правда? Розкажіть про це. Бредбері пише, що в 

постіндустріальному майбутньому книги будуть на зразок жуйки, що телебачення 

перетвориться на суцільне мильне шоу. 

 

7. Дослідницька робота. 

1. Розповідь про вогнища з книг у фашистській Німеччині, відеоматеріал про 

спалювання книг на площі Берліна.(Додаток 4) 

 (У своєму прагненні очистити країну від усього, що вони вважали "негерманского", 

нацисти публічно спалювали книги по всій Німеччині. Тут показано, як перед будівлею 

Берлінської опери скандують натовп спалює книги, написані євреями і авторами, які 

дотримуються лівих поглядів. Йозеф Геббельс, міністр пропаганди і громадської 

інформації в уряді Гітлера, говорить про  "перевиховання" Німеччини.) 

2. Учням було дано незвичайне завдання: проаналізувати програму трьох будь-яких 

телевізійних каналів за три дні тижня, вибрані довільно, і дати коротке резюме. 

 

8. Експрес-анкета. 

З ким були б ви, якби опинилися в цьому фантастичному місті 

- з тими, хто спокійно обходиться без книг; 

- з тими, хто таємно читав книги і зберігав їх у пам'яті; 

- з тими, хто знищував книги. 



Зізнайтеся собі чесно, чи потрібні вам книги, коли є телебачення, кіно, комп'ютер? (Так.  

Ні.) 

- Що ж таке книга по Бредбері? 

Книга - інтелектуальність (знання) 

Книга - думка 

Книга - життя ("пори на обличчі життя") 

Книга - індивідуальність, особистість (автора, читача) 

Книга - співрозмовник (суперечка) 

Книга - культура 

- Перечитаємо епізод, де Монтег читає вірші Метью Арнольда. 

Висновок: книга - душа, духовність 

 Кого запам'ятав (вивчив напам'ять) Монтег? (Екклезіаст - автор однієї з книг, що 

входять до Старого Завіту.) 

Читання вчителем уривка з Еклезіаста: 
Из Екклезиаста. 

Есть время жить – и время умирать. 

Всему свой срок. Всему приходит время. 

Есть время сеять – время собирать. 

Есть время несть – есть время сбросить бремя. 

Есть время убивать – и врачевать. 

Есть время разрушать – и время строить. 

Сшивать – и рвать. Стяжать – и расточать. 

Хранить молчанье – слова удостоить. 

Всему свой срок. Терять и обретать. 

Есть время славословий и проклятий. 

Всему свой час. Есть время обнимать. 

И время уклоняться от объятий. 

Есть время плакать – и пускаться в пляс. 

И побивать каменьями кумира. 

Есть час любви – и ненависти час. 

И для войны есть время – и для мира. 

 

8. Цікаве про роман Рея Бредбері «451 по Фаренгейту». 

Роман був екранізований в 1966 році. У 1984 році в рамках телеальманаха «Цей 

фантастичний світ» був знятий телеспектакль «Знак саламандри», створений за 

мотивами роману Бредбері і розповіді Едварда Людвіга (Edward William Ludwig) 

«Маленький злочинець». З 2007 року в санкт-петербурзькому театрі «Ювента» 

демонструється вистава «Симфонія вогню», поставлена за мотивами роману. Ідея Р. 

Бредбері була використана при створенні фільму «Еквілібріум». У 2011 група Арія в 

своєму альбомі Фенікс за мотивами роману випускає композицію «Симфонія вогню».». 

Пісня «Симфонія Вогню» - це не повість. У ній не ставилося завдання переказати в 

віршах і покласти на музику зміст всієї книги, хоча описується перша частина, де герой 

був пожежним і відчував задоволення від знищення, та ж частина, де розповідається про 

душевні муки героя, де він кидає виклик бездумному,тоталітарному суспільству, рабом 

якого він був, залишається майже незачепленою. 

«Однією з наших цілей - відзначають автори пісні Володимир Холстінін, Ігор Лобанов 

- було, наприклад, показати, що ті, хто спалюють книги або публікують списки 

забороненої літератури можуть виглядати і страшно, і як безумці ...") 

 



V. Домашнє завдання. 
Для всіх учнів. 

1.Скласти кластер за твором Рея Бредбері «451 за Фаренгейтом». 

2. Схарактеризувати образ Монтега: 

А) Монтег і Кларісса; 

Б) Монтег і сім’я; 

В) Монтег-пожежник; 

Г) Прозріння Монтега. 

Індивідуальні завдання. 

1. Написати эсе на тему: «Ода письменнику». 

2. Написати твір-роздум : «Доля книги у XXI столітті» 

3. Зробити іллюстраціі до твору (за бажанням) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Контрольна робота № 6. Література ХХ-ХХІ століття. Життя, 

історія, культура. 

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: 

 

«Кохання – це коли ні про що не шкодуєш» (за романом «Історія одного кохання» Еріка Сігала») 

 

 

 

 

 

IV. Підбиття підсумків уроку 

 

V. Домашнє завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


