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І. МЕТОДИ І ФОРМИ РОБОТИ З РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Учитель має бути творцем. А якщо його праця лише ремесло, тоді нема у світі 

тяжчого ремесла. 

А. Дістервег 

У наш час поняття «креативність» (творчі якості особистості) стало 

модним словом. Для зміни суспільства необхідні люди творчі, здатні ламати 

звичні межі. Таким чином, розвиток творчого потенціалу людини можна 

вважати соціальним замовленням суспільства. 

Для розвитку творчих здібностей я застосовую на своїх уроках методи 

продуктивного навчання, креативні методи, які дозволяють пізнавати світ, 

створювати власну освітню продукцію. Серед таких методів:  

 метод емпатії (перевтілення) – учні мають можливість осягнути 

почуття іншої людини; 

 метод смислового бачення – розвиток пізнавальних якостей; 

 метод порівнянь; 

 метод евристичних питань та бачень; 

 метод конструювання понять – в результаті колективної творчості 

спільно формулюється визначення; 

 метод придумування. 

Можна пропонувати учням на уроки української мови вправи, які окрім 

творчих здібностей, розвивають образне мислення, художнє бачення світу, 

розширюють словниковий запас, сприяють кращому засвоєнню семантики слів: 

 дібрати означуване слово, до якого поданий прикметник був би 

епітетом; 

 вибрати найвдаліший варіант слова; 
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 дописати (відновити) віршовані рядки; 

 об’єднати кілька речень в одне; 

  розчленувати текст на складові частини , змінити (розширити, 

згорнути, перебудувати, замінити) мовний матеріал; 

 розширити текст, вживаючи якомога більше прислівників, але не 

додаючи більше ніж два речення ; дати заголовок тексту («Осіння ніч. 

Зривається вітер, шарпає дерева. Дощ періщить у шибки…»); 

 перебудувати прості речення на складне речення з різними видами 

зв’язку, визначити смислові відношення між частинами складних речень; 

 вставити пропущені слова; 

 замінити слова у поданому тексті синонімами; 

 дібрати якнайбільше означень до поданого слова (наприклад, день-

похмурий, незабутній,…) чи якомога більше дієслів, які б поєднувались із 

словом (наприклад, вітер дме, завиває, співає,…). 

Я зробила оптимальний розподіл вправ за етапами вивчення навчальної 

теми (вагомого значення набувають вправи на розвиток літературної творчості). 

I. Введення нового: 

 «зазирни у словник» (у мову вчителя поступово вводяться 

незнайомі слова, значення яких учень розкриває сам); 

 гра у рими (відновити рими відомих поезій); 

 ланцюжок слів (змінивши одну букву, утворити нове слово); 

 шаради; 

 «скорочені слова»(смородина-смор1а, вітрило-ві3ло); 

 реклама прочитаної книги; 

 вікторина "Хто? Де? Коли?" (перевірка прочитання тексту); 

 словесне малювання (кольорами зобразити настрій героя); 

 взяти інтерв'ю в автора твору. 

На даному етапі роботи можна використати (і продовжити це 

використання протягом всього вивчення теми) такий метод ситуаційного 
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навчання, як “Кейс-метод”. Метод кейсів – це групова форма організації 

інтерактивного навчання, за яким педагог і учень беруть участь у 

безпосередньому обговоренні ситуацій та завдань. Метод включає як особливі 

види навчального матеріалу, так і особливі способи використання цього 

матеріалу. Акцент переноситься на вироблення знань, коли діти отримують 

“кейс” – текст на кілька сторінок з різними типами завдань. Учні прочитують та 

вивчають матеріал, залучаючи додаткову літературу, а потім обговорюють 

матеріал, при чому вчитель виступає тільки у ролі ведучого-організатора. 

ІІ. Тренінг: 

 «ощасливте людину» (чого бракує героям для щастя?); 

 робота над помилками (у чому полягають помилки героїв? Як би 

розвивалися події за інших умов?).  

 написати твір за початком (наприклад, "Падав торішній сніг…"). 

Цікавою та ефективною на даному етапі є технологія „Карусель” – варіант 

кооперативного навчання, який є найефективнішим для включення всіх 

учасників в активну роботу з різними партнерами для обговорення дискусійних 

питань (учні сидять у двох колах навпроти: одне коло змінне, друге – ні. 

Учасники рухомого кола пересуваються, обговорюючи проблему з різними 

співрозмовниками). 

ІІІ. Застосування знань: 

- словесні квадрати (чотири іменники, які закінчуються м'яким знаком і 

складаються з 4 букв); 

- омоніми (пояснити значення і з ряду слів скласти текст); 

- «буриме» (вірш на задані рими); 

- дописати двовірш за початком («Якось учень на Багамах…»); 

- твір, в якому всі слова починаються на одну букву; 

- літературно-творчі вправи (переказ від імені героя; придумати минуле 

чи майбутнє героям). 

 скласти карту мандрів героя чи місцеперебування автора протягом 

життя; 
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 наслідування поетові (написати вірш, використовуючи художні 

засоби та образи певного поета); 

На даному етапі роботи варто застосувати технологію «Незакінчені 

речення...», яка дає можливість працювати над висловлюванням власних ідей, 

порівнювати їх з іншими. 

ІV. Контроль: 

-написати кіносценарій за твором (чи за добором героїв); 

- створити сценарій мюзікла за твором; 

- «недописаний рукопис» (які події, не зображені у творі, могли б бути 

рушійною силою певних вчинків); 

- «заплутаний лист» (лист з фактичними помилками за текстом твору). 

Розвитку творчих здібностей сприяє використання форм організіції 

уроків, які дають стимули до розвитку творчого мислення: 

1.урок - змагання (виховує вміння логічно мислити, швидко реагувати, пе-

редбачати результати діяльності): «Щасливий випадок» (11 клас, атестація за 

темою «Літературний процес 70 - 90-х р.р. ХХ ст.»; «Поле чудес»( 10 клас – 

«Що знаєш ти про Франка?»); 

2. урок КВК (виховує вміння працювати у групах, творчо підходити до 

виконання завдань): підсумкові уроки за рік у 10 - 11 класах; 

3. урок - аукціон (розвиває вміння виділяти ознаки, комбінувати їх, формує 

власну позицію): 10 клас – «Мій улюблений літературний герой»; 

4. повторювально-узагальнюючий урок (розвиває вміння знаходити законо-

мірності, виховує навички ведення диспуту): 11 клас - диспут «Красива 

людина. Яка вона?»; 11 клас - проблемний семінар на тему «І. Багряний 

«Тигролови»); 

5. урок - вистава (виховує здатність комбінування, розвиває фантазію та 

акторські здібності): 10 клас – «Жінки у житті та творчості Франка»; 

6. урок - імітація діяльності (формує гіпотетичне мислення): 10 клас – «Суд над 

Чіпкою»; 
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7. урок у формі позакласного заходу (розвиває фантазію, зміцнює пам'ять): 11 

клас – «А. Малишко», концерт; 

8. інтегровані уроки (розвиває вміння поєднувати різні види та форми роботи). 

Вагомими є йміжпредметні звязки, коли виникає можливість 

використання специфічних форм образотворчого мистецтва, досліджень, 

музики, гри тощо для активізації методів, що сприяють особистісно - 

орієнтованому творчому навчанню (див. Додаток 1). 

Отже, найголовніший принцип, який повинний використовувати творчий 

вчитель для виховання та навчання творчого учня, - «Все, що бажаєш спитати, 

спитай!» Дехто з учнів стане літератором, маючи розвинуті навички письма, а 

дехто докладе зусиль у сфері засобів масової інформації чи у бізнесі, маючи 

мовленнєві навички. 

Таким чином, проблема розвитку творчих здібностей є надзвичайно 

актуальною та має широкі перспективи. У кожній людині природою закладений 

певний творчий потенціал. Виявити здібності, розвинути їх якомога повніше — 

таке завдання повинен ставити перед собою кожний педагог. Надзвичайно 

важливо навчити бачити прекрасне, тонко сприймати навколишній світ, 

правильно й образно висловлювати думки. Робота ця клопітка, об’ємна, тож 

розпочинати її слід якомога раніше і проводити системно. Успішно розвиває 

творчі здібності учнів той словесник, який сам є творчою індивідуальністю.  

Як підсумок, можна сформулювати такі рекомендації для ефективного 

розвитку творчих здібностей учнів:  

 не намагатися дати певну суму знань, а дбати про паростки 

творчості; 

 вчасно помітити, виявити приховані творчі здібності дітей, 

\розбудити\ їх:задіяти не стільки розум, скільки почуття учнів, емоційно 

надихати дітей на творення власних текстів; 

 зосередити увагу на відборі оптимальних та ефективних завдань, 

враховуючи вікові особливості учнів; 
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 шукати такі завдання, які б пробуджували до творчості, заохочувати 

дітей шляхом постійного тренування, творчими вправами, спрямованими 

на розвиток допитливості, гіпотетичного мислення, фантазії, уяви:для 

творів підбирати теми, які порушують актуальні проблеми, дають 

можливість висловитися; 

 завдання для творчих робіт давати у кількох варіантах, щоб учень 

мав змогу вибирати; 

 створювати проблемні ситуації, що вимагають пошуків 

альтернативи, прогнозування; 

 під час опрацювання програмового матеріалу залучати учнів до 

творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань; 

 допомогти учням повірити у свої сили; 

не обмежувати творчу уяву учнів, не ставити її у вузькі рамки, а навпаки, 

давати волю фантазії:не повчати відкрито, не критикувати строго, а лише 

тактовно порадити; 

 стимулювати і підтримувати ініціативу учнів. їхню самостійність: 

помічати навіть незначні досягнення учнів, підкреслюючи їхню 

оригінальність, важливість, адже творчість є тоді, коли дитина відчуває, 

що її цінують. 

Якщо учитель не забуватиме про це. то він справді зуміє прищепити 

любов до рідного слова, навчить оригінально, нестандартно висловлювати 

думки, тобто виховає творчу особистість. Немає необдарованих дітей - є 

дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-які здібності, творчі 

також, потребують розвитку, тому саме па це має бутиспрямований навчально-

виховний процес. 
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Додаток 1 

Використання міжпредметних звязків 

 

1. Засобами образотворчого мистецтваз використанням таких його форм і прийомів: 

 рекламний буклет 

 географічна карта 

 комікси,лозунги 

 ребуси,скульптура 

 фотографія 

 малюнок 

 фотомонтаж 

 колаж,герб 

 панорама 

 ілюстрація,слайди 

 емблеми 

 орігамі 

 шарж 

 словник у малюнках 

 

2. Засобами інсценізації 

 пантоміма 

 постановка пєси 

 відеофільм 

 інтервю 

 рольова гра 

 зміна кінця пєси 

 пародія 

 сценка-жарт 

 

3. Засобами дослідження 

 перепис 

 екскурсія,виставка 

 таблиці,огляд 

 анкетування 

 тестування 

 діаграми 

 колекціювання 

 практикум 

 дослідження подій 

 

4. Засобами музики 

 рекламна пісня 

 складання пісні 

 віршування 

 пісенна інсценізація 

 порівняння пісень 

 написання мелодії  

 

5. Засобами гри 

 імітація,знайомство 

 головоломки 

 кросворди  настільні ігри 

 ребуси 
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6. Засобами писемної творчості 

 акровірш 

 надписи 

 репортаж 

 тести 

 написання листа 

 байка,віршування 

 відгук 

 закінчення речень 

 опис,нарис,розповідь 

 прес-реліз 

 твір 

 проведення аналогій 

 

7.  Засобами усної творчості 

 зіпсований телефон 

 запитаннята відповіді 

 колективне 

обговорення 

 дебати 

 лекція 

 декламування 

 монолог 

 «круглий стіл» 

 діалог 

 усне повідомлення 

 конференція 
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ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

1. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. РОЛЬ РОДИНИ, 

КУЛЬТУРНОГО ОТОЧЕННЯ Й САМООСВІТИ У ФОРМУВАННІ 

СВІТОБАЧЕННЯ ПИСЬМЕННИЦІ. 

 

Тема уроку:   Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Роль родини, 

культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення 

письменниці.  

Мета: 

-розширити й поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Лесі 

Українки; визначити роль родини, культурного оточенняй самоосвіти у 

формуванні світобачення  письменниці; 

- розвивати вміння аналізувати й узагальнювати факти;розвивати 

культуру усного мовлення, творчу уяву; 

- виховувати громадські компетентності, громадські чесноти та цінності 

(людськість, відкритість, доброзичливість, чутливість, стійкість до зла і 

душевної порожнечі);формувати почуття любові до художнього слова. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Обладнання: виставка творів ЛесіУкраїнки, наукової, 

документальної,художньої та публіцистичної літератури про письменницю, 

портрети, фотографії  Лесі Українки, тестові завдання «Життя і  творчість Лесі 

Українки», музика Миколи Лисенка, Фредеріка Шопена, Людвіга ван 

Бетховена.  

 

Я в людей не проситиму сили, 

Я нічого в житті не просила… 

Я в людей попрошу тільки віри 

В кожне слово, почуте від мене…  
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Л.Костенко 

Хід уроку  

І. Організаційна частина 

ІІ. Оголошення теми й мети уроку 

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності 

Хто вам сказав, що я слабка, 

Що я корюся долі? 

Хіба тремтить моя рука 

Чи пісня й думка кволі? 

Я розпочинаю урок словами моєї улюбленої поетеси – Лесі Українки. Я 

люблю її за силу духу, за стійкість, за мужність, за жіночність, за вродливу 

душу, за бажання жити, а не скніти. Сьогодні ми познайомимося із її життєвим 

шляхом. Знайомство з письменником – це завжди маленьке відкриття. 

Відкриття минулого, що невидимими зв’язками тягнеться у сьогодення і єднає 

нас у людство, народ. 

Отже, сьогодні у нас урок-подорож життям Лесі Українки. Я б дуже 

хотіла, щоб життя цієї людини вас схвилювало, здивувало і  захопило, стало для 

вас відкриттям. Моїми співавторами уроку буде творча група, яка мала 

випереджувальні завдання. Ваша задача – не просто слухати, дивитись, 

запам’ятовувати, а й скласти конспект почутого, бо ці записи допоможуть вам 

дати відповіді на тестові завдання в кінці уроку.  

Кожна людина починається з дитинства. І не від неї залежить, від кого 

народитися і де народитися. Ларисі Косач (це справжнє ім’я Лесі Українки) 

пощастило народитись у великій дружній сім’ї. Літературознавець Євген 

Сверстюк якось зазначив: «Дитина потрапляє у світ, витворений, викроєний, 

сформований батьками ще до народження дітей, - дитина потрапляє  у світ 

культури батьків».З народження починається шлях.  

ІV.  Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу 

(Учениця читає вірш «Мій шлях») 

На шлях я вийшла ранньою весною 



 

 

14 

 

І тихий спів несмілий заспівала, 

А хто стрічався на шляху зо мною, 

Того я щирим серденьком вітала: 

«Самій недовго збитися з путі, 

Та трудно з неї збитись у гурті». 

Я йду шляхом, пісні свої співаю; 

Та не шукайте в них пророчої науки, — 

Ні, голосу я гучного не маю! 

Коли ж хто сльози ллє з тяжкої муки, — 

Скажу я: « Разом плачмо, брате мій!» 

З його плачем я спів з’єднаю свій. 

Чи тільки терни на шляху знайду, 

Чи стріну, може, де і квіт барвистий? 

Чи до мети я певної дійду, 

Чи без пори скінчу свій шлях тернистий, 

Бажаю так скінчити я свій шлях, 

Як починала: з співом на устах! 

Учень. Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 

1871 року у м. Новограді Волинському на Житомирщині.Росла й виховувалась 

вона в середовищі демократично настроєної української інтелігенції, рід вела 

свій од людей порядних, не пустодухих, не змізернених; дід Лесин був 

декабристом. 

Учениця.Амати Олена Косач-Драгоманова,  літературний псевдонім – 

Олена Пчілка, уподібнювала себе до бджоли, яка носить мед у вулик рідної 

культури. Письменниця, етнограф, видавець, редактор, перекладачка, активна 

громадська діячка.18-літньою дівчиною вона написала у щоденнику: «Всі 

народжені мною діти будуть розмовляти українською мовою».  

Мати вплинула на формування світогляду, сформувала патріотичні 

погляди. Вплинула на вибір життєвого шляху. Прилучала з дитинства до 

перекладацької праці (зокрема, творів Гоголя, навіть Гомера). Заохочувала до 
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вивчення фольклору, етнографії. Завдяки матері Леся «змалечку пише 

добірною українською мовою». Мати підбирала домашніх вчителів, не віддала 

до гімназії, бо це була казенна наука, всуціль зрусифікована. Вона ж вибрала 

доньці вельми красномовний псевдонім – Леся Українка. Отже, мати вплинула 

на формування світогляду, на розвиток обдарувань, на рівень освіченості. 

Учень. Петро Косач, був родовитий землевласник, походив з 

українського аристократичного роду.Він врятував життя Лесі, коли вона була 

ще немовлям. Мати захворіла на тяжку анемію, і батько, боячись, що дитина 

загине, взяв відпустку і за лікарськими приписами, які старанно виконував, 

налагодив штучне годування і виходив Лесю сам. Може, тому вони: донька і 

батько, були найщирішими і найніжнішими приятелями. 

Учениця.  За словами сестри «зо всіх шістьох дітей Леся найбільше була 

подібна до батька і вродою, і вдачею… у Лесі такі самі риси обличчя, барви 

очей і волосся, як у батька, так само середній зріст, така ж постать, така сама 

тендітність. Вдачею ж вони обоє однаково були лагідні та добрі безмежно, 

однаково обоє були здатні страшенно скипіти, коли їх дійняти чимось особливо 

для них дошкульним. Обоє були надзвичайно стримані, терплячі, витривалі, з 

виключною силою волі. Обоє мали напрочуд гарну пам’ять». 

Учениця. Великий вплив на Лесю мав дядько, Михайло Драгоманов. 

Професор, ерудит, соціаліст, учитель багатьох українських письменників, 

материн брат, Лесин духовний батько. Був виключений з Київського 

університету – за захист України від обрусителів. Вплинув на політичні, 

національні, релігійні погляди своєї «духовної дочки». 

Учень. Також вплинула на формування особистості Лесі Українки 

батькова сестра.Олена Косач навчила плести вінки. Леся завдячувала їй 

умінням гарно вишивати. Ця енергійна завзята тьотя Єля згодом буде 

звинувачена у співучасті в організації замаху на одного високопосадового 

чиновника, заарештована і заслана в Сибір. Звістка ця дуже вразила й 

засмутила Лесю, під впливом її у 9 років вона написала свій перший вірш 

«Надія». 
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(Учениця читає вірш «Надія») 

Ні долі, ні волі у мене нема, 

Зосталася тільки надія одна: 

Надія вернутись ще раз на Вкраїну, 

Поглянуть іще раз на рідну країну. 

Поглянути ще раз на синій Дніпро, - 

Там жити чи вмерти, мені все їдно; 

Поглянуть іще раз на степ, могилки, 

Востаннє згадати палкії гадки… 

Ні долі, ні волі у мене нема, 

Зосталася тільки надія одна. 

Учень. Леся була обдарованою дитиною: у 4 роки вже читала, мала хист 

до вивчення мов. Мала малярські, режисерські та акторські здібності. Леся 

Українка за допомогою гувернанток і матері вивчила німецьку, французьку, 

російську мови, а згодом засвоїла ще 9 іноземних мов . В 13 років Леся почала 

публікувати свої твори. У 1884 р. у Львівському журналі «Зоря» з’явилися 

вірші «Конвалія» і «Сафо», під якими стояло ім’я – Леся Українка. Перша 

збірка поезій «На крилах пісень» вийшла на початку 1893 р. теж у Львові, 

фактичним редактором її був Іван Франко. 

Леся Українка багато читала. 

У дев’ятнадцятирічному віці Леся написала для навчання своїх молодших 

сестер навчальний посібник «Стародавня історія східних народів», що стало 

яскравим свідченням її глибокої обізнаності історією багатьох народів. 

Учень. 1881 року Леся сильно застудилася. 

Згадує О.Косач-Кривинюк (сестра) 

«1881 року Леся в Луцьку під час свята Водохреща пішла на річку подивитися, 

як святять воду, і в неї дуже померзли ноги. Скоро тому і від того, як тоді 

думали, вона заслабла: у неї так сильно почала боліти права нога, що вона, 

незважаючи на те, що й тоді вже була дуже терпляча, аж плакала від болю… 

Як дитиною, бувало, 
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Упаду собі на лихо, 

То хоч в серце біль доходив, 

Я собі вставала тихо. 

«Що болить?» - мене питали, 

Але я не признавалась. – 

Я була малою горда, - 

Щоб не плакать, я сміялась. 

На дванадцятому році життя в Лесі Українки виявилися ознаки 

туберкульозу кісток. Спочатку хвороба захопила руку, потім поширилася на 

ногу. Леся, музично обдарована дитина, змушена була відмовитись від гри на 

фортепіано. Спогад про це лишився в її поезії «До мого фортепіано». Недуга 

завдає Лесі нестерпних мук, змушує її тижнями не вставати з ліжка. Од тої пори 

треба датувати початок Лесиної, як вона сама жартуючи називала (мала 

настільки сильну волю, що могла жартувати і з таких речей) «тридцятилітньої 

війни» з туберкульозом. 

Учень.  Лікарі радили теплий клімат. І почалися мандри в південні краї, в 

«добровільне вигнання». 

Перша поїздка до Чорного моря у п’ятнадцятилітньому віці була цікавою, 

викликала багато вражень, які вилилися у ліричний цикл «Подорож до моря», 

написаний у 1888 році. У багатьох подробицях перед нами постає шлях поетеси 

залізницею від Луцька до Одеси, її переживання, викликані прощанням з милим 

серцю волинським краєм: 

Прощай, Волинь! Прощай, рідний куточок. 

Мене від тебе доленька жене,  

Немов од  дерева одірваний листочок…  

І мчить залізний велетень мене… 

Вчитель.На роки юності Лесі Українки припадає значна частина 

поетичних творів. Всупереч усім негараздам молодий талант зростав, вірив у 

себе. З кожним роком у цій фізично слабкій дівчині розвивалися духовні сили. 

Леся йшла по життю з думками про народ, про Україну. Ці думки і почуття 
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породили пристрасне, правдиве поетичне слово.З роками образ рідного краю 

став одним із головних у творчості Лесі Українки. 

Учениця. До тебе, Україно, наша бездольная мати, 

Струна моя перша озветься. 

І буде струна урочисто і тихо лунати, 

І пісня від серця поллється. 

По світі широкому буде та пісня літати, 

А з нею надія кохана 

Скрізь буде літати, по світі між людьми питати, 

Де схована доля незнана? 

І, може, зустрінеться пісня моя самотная 

У світі з пташками-піснями, 

То швидко полине тоді тая гучная зграя 

Далеко шляхами-тернами. 

Полине за синєє море, полине за гори, 

Літатиме в чистому полю, 

Здійметься високо-високо в небесні простори 

І, може, спітка тую долю. 

І, може, тоді завітає та доля жадана 

До нашої рідної хати, 

До тебе, моя ти Україно мила, кохана, 

Моя безталанная мати! 

Учениця. Через фізичний стан Леся Українка змушена багато 

подорожувати.На дорогах свого нелегкого  мандрівного життя, улітку 1897 р. в 

Ялті, Леся зустріла Сергія Мержинського, особистість цільну, освічену, 

талановиту. Його кохання судилося іншій, Леся Українка стала для нього тільки 

другом, порадником, натхненником у боротьбі за життя. Вони довго 

листувалися. Коли Сергій Мержинський почував себе зовсім погано, Леся 

поїхала до нього в Мінськ. 

Учениця. Все, все покинуть, до тебе полинуть, 
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Мій ти єдиний, мій зламаний квіте! 

 Все, все покинуть, з тобою загинуть, 

То було б щастя, мій згублений світе!.. 

Учениця. Леся Українка вірила, що її почуття сильніші за хворобу, що її 

приїзд поставить хворого на ноги, що її турбота захистить дорогу людину від 

смерті. Та все було марне. Сергій помер на руках у Лесі. То був удар страшної 

сили. І перенести його допомогла поезія. Так народилася драматична поема 

«Одержима» і багато ліричних творів. 

Уста говорять: «Він навіки згинув!» 

А серце каже: «Ні, він не покинув!» 

Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча? 

Тремтить-бринить, немов сльоза гаряча, 

Тут в глибині і б’ється враз зі мною: 

 «Я тут, я завжди  тут, я все з тобою!» 

Так завжди: чи в піснях забути хочу муку, 

Чи хто мені стискає дружньо руку, 

Чи любая розмова з ким ведеться, 

Чи поцілунок на устах озветься, -    

Струна бринить лагідною луною: 

«Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» 

І кожний раз, як стане він бриніти, 

Тремтять в моєму серці тії квіти, 

Що ти не міг їх за життя зірвати, 

Що ти не хтів їх у труну сховати, 

Тремтять і промовляють враз зо мною: 

«Тебе нема, але я все з тобою!»    

Учениця. Після смерті Мержинського Леся Українка їде у Карпати. Краса 

Карпат, смереками напоєне повітря, мандрівки по Гуцульщині, зустрічі з 

друзями-письменниками допомагали переборювати тугу і фізичну недугу. 
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Вчитель. Серцем Леся Українка з Україною, але хвороба змушує її їхати 

на лікування за кордон. В одному з листів до сестри вона пише: 

«… розглядаюсь я собі на тую Європу та європейців; певне, що не все 

можна отак, сидячи збоку, побачити, але все ж хоч дещо. Перше враження було 

таке, ніби я приїхала в якийсь інший світ – кращий світ, вільніший. 

Мені тепер ще тяжче буде у своєму краї, ніж досі було. Мені сором, що 

ми такі невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно. Отже, я 

прокинулась, і тяжко мені, і жаль, і болить». 

Учениця.І все-таки до тебе думка лине, 

Мій занапащений, нещасний краю! 

Як я тебе згадаю, 

У грудях серце з туги, з жалю гине. 

Сі очі бачили скрізь лихо і насилля, 

А тяжчого від твого не видали, 

Вони б над ним ридали, 

Та сором сліз, що ллються від безсилля. 

О, сліз таких вже вилито чимало, — 

Країна ціла може в них втопитись; 

Доволі вже їм литись, — 

Що сльози там, де навіть крові мало! 

Вчитель. Леся була мандрівницею з примусу, а примушувала її хвороба. 

У своїх листах вона часто пише про стан свого здоров’я, але ніде вона не 

плачеться, не падає духом. А з вимушених мандрів робить для себе школу 

життя. Вона буде вчитися все життя, буде робити це із задоволенням. 

Потрапляючи в ту чи іншу країну, вона вчить мову, читає літературу, 

знайомиться з традиціями та культурою. Їй цікаво жити.  

Учениця.  …Тим часом невблаганно насувались ознаки важкої хвороби. З 

1907 року у Лесі Українки виявилися симптоми туберкульозу нирок. Діяльна, 

енергійна натура письменниці не хотіла хилитись, коритися хворобі. Навіть 
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найближчим людям – її рідним – важко було своєчасно усвідомити справжній 

загрозливий стан її здоров’я. 

(Учениця читає вірш «Contraspemspero!» ( переклад – «Без надії сподіваюсь»)) 

Гетьте, думи, ви хмари осінні! 

Тож тепера весна золота! 

Чи то так у жалю, в голосінні 

Проминуть молодії літа? 

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 

Жити хочу! Геть думи сумні! 

Я на вбогім, сумнім перелозі 

Буду сіять барвисті квітки, 

Буду сіять квітки на морозі. 

Буду лить на них сльози гіркі. 

І від сліз тих гарячих розтане 

Та кора льодовая, міцна, 

Може, квіти зійдуть — і настане 

Ще й для мене весела весна. 

В довгу, темную нічку невидну 

Не стулю ні на хвильку очей, 

Все шукатиму зірку провідну, 

Ясну владарку темних ночей. 

Так! Я буду крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 

Буду жити! Геть думи сумні! 

Учень. Хвороба прогресує. Клімат півдня України та Європи вже не 

лікує. Тому поетеса їде до Єгипту, сподіваючись, що його сонце буде 

порятунком. Та якась непереможна туга огортала її, вічну мандрівницю. 
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«Пожила в Азії, поживу ще й в Африці, а там… отак все посуватимусь далі та 

далі – та й зникну, обернуся в легенду…» 

Учень. Три зими між 1910 і 1913 роками пробула Леся Українка в Єгипті. 

Вона побачила великі піраміди та великого сфінкса й була зачарована.  

Вчитель.Леся Українка вчилася все життя, займалася самоосвітою, 

цікавилася життям. Навіть за 4 місяці до смерті в одному з листів до 

О.Кобилянської вона пише: «…вчуся  іспанської мови (сама, з книжки)». 

   Оглядаючись на  свій письменницький шлях з відстані кінця 1911 року, 

вона дає собі таку самохарактеристику: « Життя ламало тільки обстанову 

навколо мене, а вдача моя, виробившись дуже рано, ніколи не мінялась та вже 

навряд чи й зміниться. Я людина еластично-уперта, скептична розумом, 

фанатична почуттям, до того ж давно засвоїла собі «трагічний світогляд», а він 

такий добрий для гарту. Зрештою, життя моє не було убогим, і сором було б 

мені плакатись на нього». 

Учень. Останні роки свого життя Леся Українка живе переважно в Грузії 

– Телаві, Кутаїсі, Хоні, Сурамі, де служив її чоловік Климент Квітка – 

фольклорист і музикознавець.В останні роки Леся Українка працює в якомусь 

особливому напруженні, ніби поспішаючи. Сказати хотілося багато, а часу 

залишалось мало. 

Учень. Повертаючись з Єгипту у травні 1913 року, останній раз відвідала 

Леся Українка Київ. Українська громадськість влаштувала поетесі врочисту 

зустріч. 

З Києва Леся Українка знову повернулася на Кавказ, в Кутаїсі. Крайня 

грошова скрута призводить навіть до того, що доводилось продавати хатні 

меблі, аби прогодуватись. Лікування в Єгипті на цей раз не допомогло, 

загострення хвороби прогресувало. Та ця героїчна жінка продовжує працювати, 

не полишає своєї єдиної зброї – творчості. 

Учениця.Слово, чому ти не твердая криця, 

Що серед бою так ясно іскриться? 

Чом ти не гострий, безжалісний меч, 
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Той, що здійма вражі голови з плеч? 

Ти, моя щира, гартована мова, 

Я тебе видобуть з піхви готова, 

Тільки ж ти кров з мого серця проллєш, 

Вражого ж серця клинком не проб’єш... 

Вигострю, виточу зброю іскристу, 

Скільки достане снаги мені й хисту, 

Потім її почеплю на стіні 

Іншим на втіху, на смуток мені. 

Слово, моя ти єдиная зброє, 

Ми не повинні загинуть обоє! 

Може, в руках невідомих братів 

Станеш ти кращим мечем на катів. 

Вчитель.За півтора місяця до смерті Леся Українка розпочинає нове 

оповідання з життя арабської жінки, і якому вже не судилося бути завершеним. 

…Далеко від рідного краю помирала, відходила у вічність велика поетеса 

і найвидатніша дочка України. Але навіть згоряючи від високої температури, 

вона продиктувала матері конспект майбутньої драматичної поеми. 

Учениця.Хто не жив посеред бурі, 

Той ціни не знає силі, 

 Той не знає, як людині 

   Боротьба і праця милі.  

Хто не жив посеред бурі, 

 Не збагне журби безсилля, 

  Той не знає всеї муки 

    Примусового безділля. 

Як я заздрила тим людям, 

Що не мали відпочинку, 

 Поки їх нелюдська втома 

    З ніг валила на часинку! 
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День і ніч – вони на варті, - 

Довгий труд, коротка зміна. 

День і ніч – вони в роботі, 

 Аж німіли руки й спина. 

Вчитель. Леся Українка в одному із своїх останніх листів, згадуючи своїх 

вчителів Старицького і Лисенка, писала: «Не знаю, чи буде хто з молодшого 

покоління згадувати коли про мене з таким почуттям, як я тепер згадую про 

них. Але я б хотіла на те заслужити».      

Учениця.1 серпня 1913 року в Грузії, в містечку Сурамі, Леся Українка 

померла. Її тіло перевезли до Києва, поховали на Байковому кладовищі. 

Похорон Лесі Українки перетворився у велику народну демонстрацію. Поліція 

заборонила нести труну на руках, як того хотіли громадяни, заборонила 

промови, співи, жандарми зрізували на вінках червоні стрічки з 

написами.Вітчизна прощалась із своїм великим поетом, творчість якого 

входила у вічність. 

V.  Закріплення навчального матеріалу 

1. Бесіда. 

- Який висновок можна зробити? Завдяки чому Леся Українка досягла вершин 

творчості? 

- В одному з листів Леся Українка писала: «Не знаю, чи буде хто з молодшого 

покоління згадувати про мене… Але я б хотіла на те заслужити». 

Як ви думаєте, чи заслуговує Леся Українка на те, щоб її згадували, читали її 

твори? 

- Є вислів: «Життя Лесі Українки – подвиг». Скажіть, чи можна вважати її 

життя подвигом? Чому? 

- Чому вчать нас поезії Лесі Українки? 

- Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 197 і знайдіть слова, в яких 

говориться про те, якими видами мистецтва ще захоплювалася Леся Українка, 

окрім літератури, твори яких митців любила.   (Один учень читає вголос). 
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2. А зараз виконайте тестові завдання «Життя і творчість Лесі 

Українки». Підпишіть тести і швиденько виконуйте. 

(Звучить музика Фредеріка Шопена) 

А тепер подивіться на екран, перевірте правильність відповідей і поставте 

собі оцінку. До речі, поки ви виконували завдання звучала музика улюбленого 

композитора Лесі Українки. Здогадуєтесь яка? Музика Ф. Шопена. 

VІ.   Рефлексія 

1.Яку роль відіграли рідні Лесі Українки в становленні її як митця? 

2. Що найбільше вразило вас в житті Лесі Українки? 

3. Яке відкриття ви зробили для себе? 

Леся Українка писала вірші, давайте і ми займемося творчістю. Це покаже 

наше розуміння творчості. 

 Складіть, будь ласка,  сінквейн – «Леся Українка». 

(Звучить музика Л. Бетховена) 

VІІ.  Підсумки 

Підводячи підсумки нашого уроку, хочеться сказати, що життя Лесі 

Українки було піснею — піснею мужності й любові, натхненною думкою про 

Україну. 

Хотіла б я піснею стати 

У сюю хвилину ясну, 

Щоб вільно по світі літати, 

Щоб вітер розносив луну. 

Щоб геть аж під яснії зорі 

Полинути співом дзвінким, 

Упасти на хвилі прозорі, 

Буяти над морем хибким. 

Лунали б тоді мої мрії 

І щастя моє таємне, 

Ясніші, ніж зорі яснії, 

Гучніші, ніж море гучне. 
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Вчитель.Послухайте, будь ласка, поезію, присвячену Лесі Українці. 

ЛЕСІ 

Читать ми любим Лесині вірші, - 

У них – снага і потяг до вершин. 

Нехай вони написані давно, 

Та в них таїться правди джерело. 

Складала пісні-заклики до бою, 

Точила слово, як єдину зброю, 

І мріяла, що прийде світлий час, 

І люди заживуть щасливо в нас. 

Щоб краще було людям разом жить, 

Залишила вона нам заповіт: 

«Ви ревно бережіть пісень красу, 

Вони нове дихання принесуть». 

VІІІ.Оголошення результатів навчальної діяльності учнів 

За активність на уроці високі бали отримують учні творчої групи.  Добре 

відповідали… А такі учні, як… 

Друга оцінка буде за тестування. Здайте мені, будь ласка, ваші тести. 

І третя оцінка – за перевірку конспектів, які ви допишете дома і принесете 

потім на перевірку. 

ІХ.  Домашнє завдання 

1.Опрацювати статтю з підручника (стор.196-210), знати основні етапи життя і 

творчості поетеси; читати вірші «Contra spem spero!», «І все-таки до тебе думка 

лине», «І ти колись боролась, мов Ізраїль»; 

2. Написати лист до Лесі Українки. 
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2. НЕОРОМАНТИЗМ ЯК ОСНОВА ЕСТЕТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ. 

СИМВОЛІЧНІСТЬ, РОМАНТИЧНІ ОБРАЗИ, ПРИЙОМ КОНТРАСТУ, 

СИЛЬНА ВОЛЬОВА ОСОБИСТІСТЬ У ВІРШІ «CONTRASPEMSPERO!». 

ГРОМАДЯНСЬКА ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ. «І ВСЕ – ТАКИ ДО ТЕБЕ 

ДУМКА ЛИНЕ…», «І ТИ КОЛИСЬ БОРОЛАСЬ, МОВ ІЗРАЇЛЬ…». 

 

Тема уроку:   Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі 

Українки. Символічність, романтичні образи, прийом контрасту, сильна 

вольова особистість у вірші «Contraspemspero!». Громадянська лірика Лесі 

Українки. «І все – таки до тебе думка лине…», «І ти колись боролась, мов 

Ізраїль…». 

Мета: 

- допомогти учням глибше познайомитися з життям і творчістю 

письменниці, зацікавити та спонукати до читання поезій Лесі Українки; 

- розвивати навички образного мислення,  сприйняття інформації на слух 

та засвоєння її, вміти виділяти  головне й деталі,  коментувати й оцінювати їх; 

- виховувати на прикладі життя поетеси силу волі, цілеспрямованість, 

прагнення до самоосвіти, активну громадянську позицію, патріотизм, творче 

мислення. 

Тип уроку: опрацювання нового  матеріалу. 

Обладнання:фотографії, виставка художніх творів Л.Українки, портрет, 

збірки. 

Я честь віддам титану Прометею,  

Що не  творив своїх людей рабами, 

Що просвітив не словом, а вогнем, 

Боровся не в покорі, а завзято. 

Леся Українка 

                                                         Хід  уроку 

І. Мотивація навчальної діяльності учнів 
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Вчитель. У нашій літературі є імена,  що не потребують  ані пишних  

шат, ані високих  означень та  епітетів,  бо  вони входять у свідомість кожного з 

нас змалечку, як голос матері, як сонечко, як  Батьківщина.  До них належить 

ім’я безсмертної поетеси  Лесі  Українки. 

Вона  свідомо поставила свою творчість на служіння знедоленому народу. 

Її слова стали «зброєю», «полум’ям». 

Саме  Лариса Петрівна Косач, прагнучи ознайомити українського читача з 

перлинами європейської поезії, перекладала Байрона, Данте, Шекспіра, Гюго, 

Гейне, Міцкевича, Надсона. 

Українська поетеса вважала, що справжні митці зобов’язані освоїти 

художні здобутки людства. Її драматичні поеми «Одержима», «Касандра», 

«Осіння драма», «Оргія»,  «Камінний господар» та інші стоять серед  інших  

найвищих зразків європейського красного письменства. 

А такі оригінальні твори, як  «Лісова пісня», поема  «Бояриня»  збагатили 

українську та світову літератури новими темами та неповторними образами, 

відкрили людству чарівний світ українського духовного життя – міфологію, 

природу, історію, традиції. Літературні шедеври Лесі Українки давали наснагу, 

віру в майбутнє, збагачували духовно не тільки сучасників  того часу,  а й 

хвилюють і нині. 

З біографією та творчістю великої дочки українського народу ви 

познайомитесь сьогодні на уроці,  тема якого: Леся Українка. Життєвий і 

творчий шлях. Неоромантизм як основа естетичної позиції. Вірші «І все – таки 

до тебе думка лине»,  «Contraspemspero!», «І ти колись боролась, мов Ізраїль». 

ІІ.Оголошення теми й мети уроку 

Випереджувальні завдання: 

-індивідуальна робота: прочитати та вивчити поезії Лесі Українки  

«Contraspemspero!», «І все – таки до тебе думка лине…» ,  «І ти   колись 

боролась, мов Ізраїль…». 

- групова робота: 
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 Біографам підготувати презентацію про дитинство, родину, освіту 

поетеси; 

 Дослідникам створити на уроці генеологічне дерево Лесі Українки 

на основі почутого матеріалу;  знайти відомості  про особисте життя; 

 Літературознавці характеризують літературну діяльність  лірика, 

створюють словничок літературознавчих  термінів, дають коротку 

характеристику неоромантизму; 

 Критики визначають тему та ідею віршів, аналізують поезії, 

звертаючи увагу  на художні засоби, строфи. 

 Декламатори  розказують вірші напам'ять. 

(Оскільки учнібули  поділені  на групи, кожна з яких отримала завдання 

дослідити ту чи іншу грань життя Л. Українки, то працюємо таким чином: 

одна група представляє  свої матеріали – дослідження, всі інші записують у 

зошити почуту інформацію на уроці  з життєвого та творчого шляху  Лесі 

Українки).  

Ш. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу 

1. Міні – лекція викладача з елементами  бесіди. 

Вчитель. 

-Що ви вже знаєте, чули про Ларису Петрівну Косач? 

- Які  твори читали, яка їх тематика? 

- Як би ви  охарактеризували  поезію Лесі Українки за читацьким сприйняттям? 

Про  видатну поетесу написано багато наукових розвідок, художніх 

творів, але загадка її геніальності та сили духу  залишається. Тому сьогодні ми 

будемо говорити про  талановитого автора, про Ларису Петрівну Косач. Це 

буде   для вас зустріч з чудовою лірикою видатної поетеси.  Ви помітили,  що 

на уроці присутні «Біографи»,  «Літературознавці»,  «Критики», 

«Декламатори», «Дослідники».  Всі вони отримали випереджувальні завдання.  

І першими  розпочнуть свою розповідь про Л.Українку  наші «Біографи». Вони 

розкажуть про дитинство, родину та освіту поетеси. (Демонструється  учнями 

презентація.Кожна група  по черзі розповідає про виконану роботу. Презентує 
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свою роботу група «Дослідників», які підготували повідомлення про родину 

Косачів – Драгоманових, про особисте життя письменниці. Результат 

роботи  оформлюється у формі генеологічного дерева родини Лариси Петрівни 

Косач). 

Вчитель. Свій перший вірш Лариса Петрівна Косач написала в 

дев’ятирічному віці. Мати підтримала спроби дочки й надіслала Лесині вірші 

до Львівського журналу «Зоря», де вони й вийшли друком під псевдонімом 

Леся Українка. Так засвітилася нова зірка на українському літературному 

небосхилі, яка розгорялася все яскравіше. 

Вчитель.(Читає вірш)   Вся ти трепет, вогонь, ідея. 

Вся ти – вірна єдина струна, 

І хто знає співця Антея, 

Той тебе у ньому пізна, - 

І чи краще знайду ім’я 

Тій, що радістю в муках сіяла, 

Як отчизна – твоя і моя, - 

…писав  М. Рильський про видатну поетесу, про її полум’яну поезію, про яку 

ми й будемо говорити. 

(Розкажуть про літературну  діяльність лірика  «Літературознавці»). 

Вчитель. Літературне становлення Л. Українки припало на кінець 80-х 

початок 90 - х  років. Наслідком тривалої творчої праці стали її збірки “На 

крилах пісень” (1893),  «Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902), що були високо  

оцінені критикою. Частина поезій  лірика не ввійшла до збірок і побачила світ 

уже тоді, коли авторки не стало. Висока культурна думка, емоційна наснага і 

разом з тим стриманість, свіжість образів – це  риси, притаманні поезіям 

Л.Українки.  Для самої поетеси визначальним є неоромантизм. Світогляд, у 

центрі якого людина, її творчі здібності, активність не лише в творчості, а й у 

суспільній сфері, утвердження свободи особистості. Дуже важливим для 

неоромантизму є принцип гармонії ідеалу й дійсності. Тому в центрі поезій 
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Лесі Українки – образ сильної, вольової людини, борця, якому протистоять 

люди із рабською психологією, настроями розпачу, зневіри. 

Вірш «Contraspemspero..!»  написаний 19- річною дівчиною 2 травня 1890 

року, але його  сміливо можна взяти за епіграф до всієї творчості поетеси. 

2. Виразне читання «Декламаторами» вірша напам’ять 

«Contraspemspero..!» 

3. Словникова робота, пояснення значення назви, обмін враженнями. 

(Критики аналізують вірш). 

4. Коментар викладача. Цей вірш захоплював тогочасну молодь, яка 

вважала його виявом громадянської  позиції автора, а не тільки фактом 

автобіографії. Твір не втратив свою силу та поетичну привабливість і для 

наших сучасників. 

5. Виразне читання вірша Лесі Українки «І все – таки до тебе думка 

лине…». Словникова робота, обмін враженнями від прочитаного. 

6. Коментар вчителя. 

Поезія «І все – таки до тебе думка лине …» виявляє характерну рису 

громадянської лірики Л. Українки – контраст сліз і дії, активності. Ця подія є 

справжньою перлиною, безпосередньо зверненою до рідного «занапащеного, 

нещасного краю». В поезії відчувається перегук з тими Шевченковими 

образами, в яких було чути біль генія за рідну Україну. Леся Українка, 

звертаючись до рідного краю з словом туги і жалю, зазначала, що бачила лихо  і 

кривди в різних куточках землі, однак  страшнішого гніту, який терпить  

український люд, ніде не було.  Віршеві властива афористичність. Інтонацію 

роздуму відтворює ритм п’ятистопного ямбу («Критики» намагаються 

відтворити на дошці віршовий розмір поезії). 

7.Виразне читання вірша «І ти колись боролась, мов Ізраїль…». 

8. Коментар вчителя. 

Цей вірш довгий час не був  відомий широкому  колу читачів, не 

друкувався. Він є одним із найяскравіших зразків громадянської лірики поетеси 

початку XX століття. У творі присутні біблійні мотиви й образи як засіб  
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алегоричного відображення  історії України: визвольної війни під керівництвом  

Б.Хмельницького, національного гноблення з боку царизму. Дослідники 

відзначають, що в поезії об’єднані мотиви єгипетського і вавилонського 

полонів,  які є символом страждання гнобленої  нації. Кінцева частина твору 

побудована як роздум, як осмислення причин підневільного становища України 

і пошук шляхів  національного  визволення. 

V.  Узагальнення вивченого матеріалу 

1. Визначення рис поетичної творчості Лесі Українки за вивченими  

віршами. 

 

Інтелектуальна     афористична   емоційна        стоїстична 

 

Поезія Лесі Українки 

 

 

Громадянськи активна       філософська       патріотична         лірична 

 

2. Інтерактивна  вправа. «Мікрофон». 

Продовжити  речення. 

-З поезій мене найбільше вразила…. 

- Для сучасних читачів…. 

- Я отримала естетичне  задоволення від…. 

- Якою у вашій уяві постала Л. Українка?  

3. Скласти «психологічний портрет» Лесі Українки. Свої думки 

обґрунтуйте, вибравши п’ять найважливіших (на ваш погляд) крилатих 

висловів, які є  промінчиками душі поетеси.  

(Учні переносять промінчики – думки схематично, утворюючи сонце). 

Промені  душі 

1. Освітити  світлом правди. 

2. Любіть волю, честь  і  славу. 
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3.Я честь віддам титану Прометею. 

4. Крилате слово – ото моя стріла. 

5. Хай сяє над людьми правда і надія. 

6. Веселкою моя надія грала. 

7. Горда, ясна,  огнистая мова. 

8. Мій дім – мій храм. 

9. Буду  жити!  Геть думи сумні! 

10.Слово, моя ти єдиная  зброя! 

VІ. Підсумок  уроку 

Вчитель. Бути світлим променем для  інших, самому  випромінювати 

світло -  ось  найвище щастя для  Лесі Українки, бо в ньому скільки  ніжності та 

світла, світло, що  потужно пробилося до нас із  минулого. 

Учениця. (Виходить  в образі Лесі Українки і читає) 

Горить моє серце, 

Чуєте люди! 

Його запалила іскра палкої любові до вас. 

Пісням і плачам, добру навчили і злу, 

Радощам і стражданням. 

Спасибі вам, люди. 

Я  не гніваюсь за свої муки, 

Не нарікаю на долю. 

Вони дали мені сил Прометеєвих, 

Терпіння народного, 

Я ними  житиму!   

Я в серці маю те, що не вмирає!        

Леся Українка 

Вчитель.  Леся так жила і так творила:  заради людей, в ім’я їхнього щастя. Це 

справді так. Леся  Українка, мов  легендарний Прометей, 

 ось  уже сто сорок років, як запалила вогонь свого життєдайного Слова і  

понесла його людям, так  само, як  нескорений титан,  віддала його  тим, хто 
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страждав; приймала жорстоку покуту і так само не  корилася немилосердній 

долі. Думаю, що Леся Українка, як особистість може бути взірцем і для вас, і 

для сучасної молоді. Тому що справдилась її мрія про незалежну вільну 

Україну, бо ось уже двадцять років наша держава незалежна. І весь український 

народ може говорити рідною мовою, висловлювати думки, не боятись 

переслідувань, розвивати свої творчі здібності, бути активними у розбудові 

рідної Батьківщини. 

Отож, сьогодні наша робота була плідною. Ваші дослідження і виступи 

заслуговують  відповідної нагороди. 

VІІ. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів. 

Коментоване оцінювання 

VІІІ. Домашнє завдання 

1. Вміти виразно читати, аналізувати поезії; вірш  “ Contraspemspero..!“ вивчити 

напам’ять; 

2. Написати лист до  Лесі Українки: лист – захоплення,   лист – подяку, лист -

дискусію.  
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3. УТВЕРДЖЕННЯ ДУХОВНОЇ ЦІННОСТІ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ У ВІРШАХ 

ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ «ВСЕ-ВСЕ ПОКИНУТЬ, ДО ТЕБЕ ПОЛИНУТЬ…», «УСТА 

ГОВОРЯТЬ: «ВІН НАВІКИ ЗГИНУВ!...» 

 

Тема: Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах 

інтимної лірики «Все-все покинуть, до тебе полинуть…», «Уста говорять: 

«Він навіки згинув!...» 

Мета:  

- ознайомитися з інтимною лірикою поетеси; 

схарактеризуватикомпозиційні та ритмомелодійні особливості, образи-

символи; 

- розвивати навички ідейно-художнього аналізу поетичних 

творів;працювати з інформацією, працювати самостійно, виділяти головне, 

суттєве; формувати цілісну особистість; 

- виховувати любов до «слова у вірші» як могутнього засобу впливу на 

духовність, інтелект людини; виховувати волю, здатність протистояти 

труднощам. 

Тип уроку: урок-імпровізація. 

Обладнання: презентаційний проект «Любити когось – це сказати: ти 

не помреш»,поезії Лесі Українки. 

 

Хід уроку 

 

І. Організація учнів до навчання 

(Розминка створення сприятливого психологічного клімату на уроці). 

ІІ.Мотивація навчальної діяльності, визначення мети і завдань уроку 

1.Розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми та 

предмета в цілому. 

(Слайд №1 – записати у зошит тему уроку) 
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2. Стадія «Виклик». 

(Розбивка на кластери.Слайд №2– записати у зошит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любити когось – це сказати: ти не помреш». Записується слово або фраза, 

яка обводиться колом, і пропонується учням висловити ідеї-супутники. 

- вірити; 

- жертвувати; 

- ризикувати; 

- страждати; 

- радіти. 



 

 

37 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань і практичного досвіду учнями 

Вчитель.Людських історій є всього чотири. Одна із них – кохання 

чоловіка і жінки. Кохання – це завжди сподівання на краще, опозиція до 

небуття, вічний визначник людських вчинків. Саме від любові всі без винятку 

революції, включно з оксамитовими і помаранчевими, весь технічний і 

соціальний прогрес, саме звідти красиві обличчя середньовічних дам, пластичні 

жести античних скульптур… 

Для письменників кохання – наче світло в кінці тунелю: без нього життя 

перетворюється на темряву, бруд та вічні пошуки себе. Тому творчість будь-

якого поета чи прозаїка – це, передусім, історія його кохання, зрад,інтриг і 

пристрастей. Такі історії не схожі між собою, кожна має свою глибину та 

особливе значення, і в тому, мабуть, головна принада любові. 

Леся Українка – геніальна поетеса, громадський діяч, але вона ще і жінка. 

Жінка зі своїми переживаннями стражданнями і радощами серця, яка прагнула 

земного – любові. Та її любов перетворилася на неземне страждання.  

1. Перевірка домашнього завдання (пошуково-дослідницька робота). 

 

ЧОЛОВІКИ В ЖИТТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Слайд № 3. 
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Нестор Гамбарашвілі. 

Був студентом Київського університету, квартирував у Косачів на 

Назаріївській, 21. Леся вчила його французької мови, він її – грузинської. 

Подарував їй старовинний кинджал. Коли одружився 1897-го, Леся це 

коментувала іронічно: «Попався, жучку, в панську ручку!» Та для неї це була 

тяжка драма – мати навіть ховала подалі отой кинджал. 1958 року Нестор 

(тоді старший науковець Управління заповідників при уряді Грузинської 

РСР) побував у Києві й плакав над Лесиною могилою.  

Слайд № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Славінський. 

Максим Славінський (1866-1945) – Лесин знайомий із 1886 року, разом 

перекладали Гейне. Згодом – урядовець Центральної Ради, посол Української 

Народної Республіки в Празі. Арештований чекістами, вмер у тюрмі.  

(Відтворити знання, вміння, що потрібні для подальшої роботи на уроці). 

Слайд № 5 – епіграф у зошит. 

Слайд № 6 – Сергій Мержинський і Леся Українка. 
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2. Робота у парі – хлопчик і дівчинка 

 

Сергій Мержинський і Леся Українка. 

Леся Українка і Сергій Мержинський познайомилися у 1897 році в 

Криму. Він служив у Державному контролі Лівабо-Роменської залізниці, 

служба його пригнічувала, його серце прагнуло чогось зовсім іншого, він 

жив у світі своїх ідей. «Друг моїх ідей» – називала вона його, кажучи завжди 

«дружба», а не «кохання» про ці стосунки. Згодом він гостював у її сім’ї, і 

там відбулося її освідчення – у відповідь його «Ні». Але… абсолютно нічого 

не змінюється у їхніх стосунках, кохання до цього чоловіка стає любов’ю до 

його думок, його ідей… Сергій Мержинський турботливо і по-діловому 

ставиться до всього, що написано і сказано Лесею – в Мінську він 

клопочеться про постановку її драми «Блакитна троянда», знайомить Лесю з 

цвітом тодішньої мінської інтелігенції, допомагає опублікувати в журналі 

«Жизнь» кілька публіцистичних і літературознавчих статей тощо. Про те, що 

відбувається між ними у ці два роки вона говорить у віршах.  

Вірші, написані поруч із Мержинським, про Мержинського, тривалий 

час зберігався в рукописному архіві поетеси і побачив світ лише в другій 

половині минулого століття – за свого життя Леся не хотіла виносити ці 

рядки на суд публіки. Справжню суть і глибину своїх почуттів вона 
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вихлюпнула на папір у ніч на 18 лютого 1901 року, написавши біля ліжка 

вмираючого Сергія Мержинського поему «Одержима».  

А що ми знаємо про долю цього чоловіка? Дитинство Сергія 

Мержинського пройшло в бабусі у Києві (рано померла мати). Згодом – 

Київський університет, входження в перші осередки соціал-демократів, потім 

свою революційну діяльність він переніс у Мінськ. В 1901 році він помирав 

від невиліковного на той час туберкульозу (а хвороба у них була одна на 

двох).  

В Мінськ до Лесі в ту останню, прощальну ніч приїхали її родичі, без 

неї в Україні відзначили спочатку 25-річчя літературної діяльності її матері, 

поетеси Олени Пчілки, згодом Лесине власне 30-річчя. Вона мовчки 

перебувала поряд з Мержинським: «Ми навіть нечасто з ним розмовляємо, 

він лише просить, щоб його не залишали самого, але, звісно, про це просити 

не треба…» 

Умираючи в Лесі на руках, Сергій шепоче своє останнє прохання: 

попіклуватися про долю жінки, яку він кохав. Леся чекала слова освідчення , 

а вони були адресовані іншій… 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

Слайд №7 – Поезії, присвячені С. Мержинському (І частина). 
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Формування компетентності учнів з предмету. 

Декламатори (дівчата) Коментарі 

«Твої листи завжди 

пахнуть зов’ялими 

трояндами…»  

(уривок напам’ять) 

Слайд № 8 

Душевний шлях героїні від образу до 

існування товариша, якого в реальності забрала 

смерть, – це сходження до вершини вірності. 

У поезії Лесі Українки є особливий 

драматичний нерв складності прижиттєвих 

стосунків з коханою людиною. Суперечність, якою 

були позначені стосунки, наклала свій відбиток на 

посмертне почуття. Так, прочитується брак 

розуміння її сердечного порину з боку коханого. Се 

нічого, що ти не обіймав мене ніколи, се нічого, що 

між нами не було і спогаду про поцілунки... Лірична 

героїня, відчувши драму, тривожно запитує: Ти, 

може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? 

Лист у прозі «Твої листи завжди пахнуть 

зів'ялими трояндами...» став епістолярним 

шедевром. 

«Твої листи завжди 

пахнуть зов’ялими 

трояндами…»  

(уривок напам’ять) 

Слайд № 8 

Душевний шлях героїні від образу до 

існування товариша, якого в реальності забрала 

смерть, – це сходження до вершини вірності. 

У поезії Лесі Українки є особливий 

драматичний нерв складності прижиттєвих 

стосунків з коханою людиною. Суперечність, якою 

були позначені стосунки, наклала свій відбиток на 

посмертне почуття. Так, прочитується брак 

розуміння її сердечного порину з боку коханого. Се 

нічого, що ти не обіймав мене ніколи, се нічого, що 

між нами не було і спогаду про поцілунки... Лірична 

героїня, відчувши драму, тривожно запитує: Ти, 
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може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? 

Лист у прозі «Твої листи завжди пахнуть 

зів'ялими трояндами...» став епістолярним 

шедевром. 

Слайд № 9 - ідейно-тематичний аналіз (зошит). 

«Все, все покинуть, до 

тебе полинуть…» 

 

Поетеса зобразила кохання на порозі смерті і 

за її безжальним порогом. У світі Лесиної поезії 

жінка не уявляє розлуки з другом і бореться за його 

життя навіть на смертному порозі, коли злая мара 

вже зайшла у простір життя по свою здобич. Поезія 

має слов’янський міфологічний мотив, де Мара – 

богиня смерті, викликається ліричною героїнею на 

двобій не заради свого життя, а заради життя 

коханої людини. Поетеса категорична у судженнях, 

зі смертю коханого вмирає все: 

Взять тебе в бою чи вмерти з тобою, 

3 нами хай щастя і горе вмирає. 

Слайд № 10 – J'en ai fait un drame. 

«То, може, станеться і 

друге диво…» 

Розвиток присутності померлого коханого від 

образу до існування спостерігається в диптиху 

Лесі Українки «Я бачила, як ти хиливсь 

додолу...», «То, може, станеться і друге диво...» У 

першому творі боротьба з розлукою втілюється у 

збереженні образу:  

І потім довго я дивилася на тебе, 

Тоді, як ми з тобою розучились, 

Тоді, як тільки образ твій, мій друже, 

Привиджувавсь мені в безсонні ночі.  

Легенда про святу Вероніку, на хустці якої 
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з'явився образ Христа, породжує мрію про 

збереження на біленькому папері образу друга 

ліричної героїні. Другий вірш містить мрію про 

значно більше чудо – воскресіння. Образ, хай і 

бережений з любов'ю, не заперечує розлуки, – 

стверджує Леся Українка і мріє про посмертне 

життя друга. 

У вірші драма відгукується складністю 

співіснування героїні та її товариша після його 

вимріяного чудесного воскресіння. Християнська 

легенда про Магдалину набуває художньої 

рецепції, у якій поряд з радістю від воскресіння 

друга, – печаль саможертовності жінки і 

відчуження під неї коханого. 

«Одержима» 

(уривок Міріам) 

«З «Одержимої» розпочалася справжня Леся 

Українка», – твердить Віра Агєєва (наша 

сучасниця, дослідниця творчості поетеси). 

Мержинський наприкінці життя став християнином 

і ця зміна суттєво вплинула світосприйняття Лесі 

Українки, але вона це сприйняла як новий мотив у 

творчості. Згодом саме євангельський мотив 

об’єднає три драматичні твори: «Одержима», «На 

полі крові», «Йоганна, жінка Хусова». І лише у 

Міріам вона найяскравіше втілить «тріаду 

боротьби» – волю, вчинок, дією. 

Міріам 

В моїх очах я чуюзброї полиск,  

в моїх речах я чую зброї брязкіт,  

так я узброєна в свою ненависть,  

як вартовий коло царської брами,  
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що радий вихопить на кожного свій меч,  

хто тільки зле замислить на владаря. 

Оксиморон в уривку малює портрет борця-

одинака, де центром виступають очі – запалені 

прагненням боротьби через голос з середини, 

готові прийняти нерівний бій, підсиленням 

запеклості і невідворотності сутички є «зброя», яка 

уже напоготові, зблискує. Розгорнута метафора 

розкриває голос – «речі» – у значенні не лише слів-

думок, а слів-реалій, що бряжчать зброєю. І врешті, 

з метою точного відтворення внутрішнього стану 

Міріам Леся Українка метафорою «узброює» її в 

ненависть. Постає лицар, благородний захисник 

усіх скривджених. Унікальним явищем у 

розглянутому уривку «Одержимої» є гра часу: 

Міріам – І ст.н.е., образ лицаря-захисник – 

Середньовіччя, тоді як вартовий «що радий 

вихопить на кожного свій меч». Давній Рим і 

Середньовіччя – улюблені історичні періоди Лесі 

Українки. 

Слайд № 11 - 3 березня 1901 року 

(ознайомити учнів) 

«Уста говорять: «він 

навіки згинув!…» 

Слайд №12 – емоційний 

настрій. 

Слайд № 13 – робота у 

зошиті. 

 

Почуття любові, що стало запороговим після 

похорону Мержинського, є протестним. Лірична 

героїня, залишившись сама в цьому світі, руйнує 

кордон, що відокремив коханого, своєю волею 

створює спільний простір, де вони навіки разом. 

Процитований вірш наближено до драми, як і 

переважну частину лірики поетки-драматурга. 

Голоси, що лунають у творі, належать близьким 
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людям, яких розлучила смерть. Проте перший 

голос, слова самотньої жінки, звучить внутрішньо-

діалогічно: сперечаються два «Я» однієї людини – 

ratio(уста говорять) і emotio(серце каже). У ліриці 

Лесі Українки це роздвоєння традиційне.  

Діалог із другом також непростий, адже він 

стосується не тільки померлого, а її самої смерті, з 

якою сперечається лірична героїня Лесі Українки. 

Квіти, що тремтять у серці, кидають виклик 

розлуці, дівоче «Я» робить екзистенційний 

(Основна категорія екзистенціалізму, яка означає 

внутрішнє буття людини, те непізнаванне, 

ірраціональне в людському «Я», внаслідок чого 

людина є конкретною неповторною особистістю) 

вибір – і стає протестантом. Лірична героїня 

зважується повірити власному серцеві, 

одчайдушно піти за ним, сказавши «ні!» смерті і 

«так!» коханому: квіти у серці: 

Тремтять і промовляють враз зо мною: 

 «Тебе нема, але я все з тобою! 

«Ні, ти не вмреш, ти 

щастя поховаєш…» 

У поезії з мотивом кохання Леся Українка 

зображує суперечку розуму і серця. Поетеса 

символізує заповіти, інтерпретує їх як наснагу для 

товаришки, що має виконати останню волю друга. 

Жалоба, поєднана з непокорою, мужністю, красою 

і гордістю, – емоційна особливість поезій. 

Квітки цвітуть, і золотом багряним, 

немов огнем, долина пойнялась, 

співає щастя над своїм коханим, 

і ні одна сльоза не пролилась. 
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А ти лежиш, і тіло одиноке 

смертельний сон і холод обійма, 

і мрія та про щастя яснооке 

іде в туман, мов загадка німа… 

Прийом контрасту сприйняття стає основним в 

інтимній ліриці Лесі Українки. 
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Слайд №14 – Климентій Квітка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климентій Квітканародився в с. Хмельові 1880-го р., 4 лютого,(сучасний 

Роменський район на Сумщині). Батька втратив рано, мати віддала його, 5-

річного, на виховання в родину київських міщан Карпових. Вони дали йому 

ґрунтовну освіту. Музики навчався з 7 літ у приватнихучителів, потім – в 

училищі Київського відділення Російського музичноготовариства. 1897-го 

закінчив київську гімназію №5 із золотою медаллю. 

1896 – почав записувати й досліджувати народні пісні, це стало справою 

його життя. Зібрав понад 6 тис. пісень. 

1902 – закінчив юридичний факультет Київського університету Св. 

Володимира.Паралельно прослухав повний курс філологічного факультету. 

Наступногороку Климентій Квітка й Лариса Косач (Леся Українка) почали 

жити разом.Пояснювали це необхідністю допомагати одне одному в роботі. 

1907, 27 липня – обвінчалися у Вознесенській церкві на Деміївці в 

Києві.Оселились у помешканні Карпових на вул. Підвальній, тепер – 

ЯрославівВал, 32. Невдовзі виїхали до Грузії, на Квітчине місце служби. Він 

мавмалолітню названу сестру Марусю, нею Леся опікувалась, як власною 

дитиною. 

1922 – з'явилися друком «Українські народні мелодії», зібрані протягом 

попередніх років: усього 743 мелодії – найбільша збірка, видана доти. До 1933-
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го очолював створений ним же Кабінетмузичної етнографії ВУАН у Києві. 

Опублікував близько 40 науковихстатей і досліджень. Квітку висували на 

звання академіка. Не захотів,бо тоді академіками стали більшовицькі діячі 

Скрипник і Затонський –непристойна компанія для нього. 

1933 – переїхав до Москви. 1945-го одружився з на 40 років молодшою 

піаністкою Галиною Кащеєвою. 

1953, 19 вересня – помер, похований у Москві. 

На початку 1970-х там перевидали його твори. Нині Климентія 

Квіткувважають основоположником сучасного – математично точного –

етномузикознавства. 

V.Рефлексія 

(Прояснення змісту опрацьованого; порівняння реальних результатів з 

очікуваними. Повернення до кластерів.Слайд №2– «Любити когось – це 

сказати: ти не помреш». Порівняння міркувань, що виникли до і після 

роботи, доповнення кластерів.Встановлення зв`язків між тим, що вже 

відомо і тим, що потрібно засвоїти, навчитися у майбутньому). 

Проведення бесіди: 

-чим відрізняється інтимні лірика Лесі Українки у контексті всієї її творчості? 

(вона не входить до різних збірок, була вибухом емоцій на смерть 

Мержинського і далі носила спонтанний характер); 

- основні мотиви інтимної лірики (євангелійський та міфологічний, пов’язані зі 

смертю та воскресінням); 

- який літературний напрямок стає домінуючим у творчості Лесі Українки після 

пережитого у Мінську? (неоромантизм). 

- чого ви повинні навчитися на наступних уроках вивчення творчості поетеси? 

(досліджувати драматичні поеми Лесі Українки); 

- чий голос ви чули на уроці, чи співзвучні композиції до теми уроки?  

VI. Підсумки. Оцінювання 

VII. Домашнє завдання 

1. Прочитати драму-феєрію «Лісова пісня»; 
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2. Виписати визначення «драма-феєрія». 

4. ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ — ШЕДЕВР УКРАЇНСЬКОЇ 

ДРАМАТУРГІЇ. ДЖЕРЕЛА ТВОРУ, БАГАТСТВО ЗМІСТУ. ПРОБЛЕМА 

БОРОТЬБИ ЗА ВІЛЬНЕ, КРАСИВЕ, ДУХОВНО БАГАТЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. 

 

Тема.«Лісова пісня» Лесі Українки — шедевр української 

драматургії. Джерела твору,багатство змісту. Проблема боротьби за вільне, 

красиве, духовно багате життялюдини. 

Мета: 

-розкрити тему, ідею, проблематику твору, його джерела, 

багатоплановістьхудожнього змісту, ідейний зміст образів поеми;  

- розвивати в учнів творчу уяву, самостійність мислення, навики аналізу 

твору, вміння визначити його підтекст, образи-символи; 

- виховувати активну життєву позицію, патріотичні почуття учнів, 

гуманістичні ідеали, любов до природи і бережне ставлення до неї. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Обладнанння:ілюстрації до твору,«голоси природи» на фоні музики. 

Сильніше за любов злоба горить, 

Сильніше за красу вражає бридь, 

Але життя росте лишень з любові. 

Лишень краса людей навчає жить! 

Д. Павличко 

Хід уроку 

I.Оголошення теми, мети, визначення завдань уроку, 

мотиваціянавчальної діяльності 

Вчитель. 

- Прокоментуйте даний епіграф? 

-Чи співзвучний він зі змістом твору Лесі Українки «Лісова пісня»? 

- Отже, давайте визначимося в завданнях уроку, висловимо свої очікування від 

заняття. 
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Вчитель.«Лісова пісня» - прекрасна казка про любов і зраду, про силу 

лісову та водяну. Вона приваблює людей глибоким філософським змістом, 

закликом до гармонії буття, до миру з власною душею. 

II.Актуалізація опорних знань учнів 

Вчитель.«Лісова пісня» — добре знаний улюблений читачами 

драматичний твірЛесі Українки. На час його написання вже була поставлена на 

сцені психологічна драма «Блакитна троянда», створені такі шедеври, як 

«Кассандра», «В катакомбах», «У пущі», «На руїнах», «Камінний господар», 

«Адвокат Мартіан»... Це ті твори, які дають право поставити ім'я Лесі Українки 

в один ряд з найвидатнішими драматургами світу. 

І раптом — «Лісова пісня», драма-казка, твір нібито найлегший для 

сприймання й розуміння. Написала його Леся в 1911 році, коли прогресуюча 

хвороба забирала останні сили, а натхнення не давало спокою, кликало до 

творчості, неначе поспішало видобути з її серця «те, що не вмирає». Це була 

творчість на межі життя і смерті. Праця допомагала боротися «з виснаженням, 

високою температурою та іншими пригнітаючими інтелект симптомами» (з 

листа Лесі). «Юрба образів не дає мені спати по ночах, мучить, як нова недуга, 

— отоді вже приходить демон, лютіший над всі недуги, і наказує мені писати, а 

потім я знову лежу як порожня торбина. Отак я писала "Лісову пісню" і все, що 

писала останнього часу»,— розповідала, письменниця про стан, який 

переживала, створюючи драму-феєрію. 

Сама жісторія написання п'єси нерозривно пов'язана з так званим 

грузинським періодом життя поетеси (1908—1913). Під впливом розлуки з 

рідним краєм Леся Українка, не маючи змоги через хворобу відвідати дорогу її 

серцю Волинь, згадала свої ліси і «затужила за ними».Саме ця туга, за словами 

самої поетеси, і була справжнім імпульсом до створення «Лісової пісні». П'єсу 

написано в небачене короткі строки — за дванадцять днів липня. 

Із листа Лесі Українки до сестри: «Писала я її недовго, 10-12 днів, і не 

писати ніяк не могла, бо такий уже був непереможний настрій». 

Учень.(Доповідь про джерела написання твору) 
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Образи драми поселилися в душі Лесі Українки ще в дитинстві. Вони 

прийшли до неї з волинських лісів, поліських озер та боліт, з легенд та міфів, 

яких наслухалася від волинян. Очевидно, «батьківщиною»«Лісової пісні» була 

мила її серцю Ковельщина, що подарувала їй силу-силенну дитячих вражень, 

хоч уперше про мавку Леся почула в Жабориці на Звягельщині. 

Одна з найпам'ятніших подій дитинства — поїздка з матір'ю у Скулин до 

дядька Лева на прізвище Бас. Після перепочинку з дороги Косачі вирушили на 

урочище Нечимне неподалік від Скулина. Шість разів відвідувала Леся береги 

лісового озера, а дядьків небіж Ярмило, вже парубок, катав її по озеру на човні. 

Спогади Ольги Косач - Кривинюк про відвідини цих місць найяскравіше 

розкривають джерела драми-феєрії «Лісова пісня»: «Побули ми трохи в 

Скулині, а потім з своєю господою пішли до лісу, туди, куди дядько Лев 

вибрався з бидлом на літо. То було урочище Нечимне з великим лісовим 

бездонним, як говорили тамтешні люди, озером. 3 одного боку озера був 

смарагдово-зелений дерновий облудний берег, що йшов хвилями під ногами і, 

прориваючись, не давав приступитися до самої води, з інших боків берега були 

зарослі очеретом та різними хащами. Кругом озера був старий густий великий 

листяний ліс, з одного боку він підходив до поля, а з другого переходив у 

старезний сосновий бір, що тягся на багато верстов. 

У дядька Лева в Нечимному була хатина і шопа на сіно з трьома стінами і 

стріхою.  З четвертого боку шопа була відкрита якраз у бік озера. У тій шопі на 

сіні ми ночували тоді саме були місячні ночі,і Леся навіть вночі мала перед 

очима тойкраєвид з «Лісової пісні», який був би найдокпаднішою декорацією 

до неї, коли б я була малярем та намалювала його, як пам'ятаю досі... 

У дядька Лева ми пробули три дні і дві ночі, ходили геть скрізь по лісі, в 

бір, коло озера. Дядько Лев не палив у хаті. а клав огнище надворі... раз у раз 

наглядаючи свого бидла. Ходячи по лісі та коло озера, надто ж сидячи біля 

вогнища, почули ми багато, багато оповідань про той ліс, про озеро, про всяку 

«силу» лісову, водяну, польову та про їхні звичаї і відносини між собою і 

людьми. Коли перечитую «Лісову пісню» або дивлюся на неї на сцені, зараз 
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мені в уяві стає Нечимне з його краєвидом, з тими людьми, що були там з 

нами... 

У Лесиній «Лісовій пісні» нема ні одного персонажа, ні одного повір'я, ні 

одної мелодії, щоб були мені незнайомі,—все то мої давні знайомі поліські...» 

Про себе письменниця казала, що має «лісову натуру», а Олена Пчілка 

зауважувала, що Леся добре засвоїла волинську говірку й часто 

використовувала її у своїй мові. Ця говірка є і в «Лісовій пісні». Вона додає 

драмі своєрідного волинського колориту.«Лісову пісню» вперше було 

надрукованов «Літературному віснику» за 1912 рік. Окремим виданням твір 

вийшов у 1914 році. За життя поетеси драма не була поставлена на сцені. 

Вперше її поставили у 1918 році. 

Вчитель.Чому ж Леся так довго не торкалася цієї, такої близької її серцю 

теми? Чому приступила до неї вже тоді, коли була автором з великим 

письменницьким досвідом? 

"Лісова пісня" - не така вже й проста річ, як здається на перший погляд. 

Це бездонна криниця з живою водою, яку п'єш і не нап'єшся вдосталь, її треба 

читати протягом усього життя, і кожне прочитання буде відкривати новий 

зміст, нову мудрість, приноситиме незмінну радість зустрічі з мистецьким 

шедевром. Для юних читачів «Лісова пісня» - прекрасна казка про любов і 

зраду, про силу лісову та водяну. Людей з життєвим досвідом драма приваблює 

глибоким філософським змістом, кличе до гармонії буття, до згоди з власною 

душею. А для науковців-фольклористів, народознавців цей твір є цілою 

лабораторією пізнання народної поезії і міфології. 

Тому «Лісову пісню» не можна ні читати, ні осмислювати похапцем, бо 

десь на узбіччі залишаться непоміченими справжні золоті розсипи. Хочеться, 

щоб цей твір не лише збагатив кожного духовно, а й спонукав замислитися над 

людськими цінностями і своїм життям. 

І, зглядаючись на все вищесказане, ми проведемо сьогодні урок з 

елементами інсценізації, але перед цим повторимо відомості з теорії літератури: 
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Драматична поема –переважно невелика за розміром віршована, п'єса, в 

якій зливаються драматичне й ліричне розкриття теми, виклад матеріалу 

відзначається лаконізмом, відсутні широкий фон подій і зовнішня інтрига, а вся 

увага зосереджена на розкритті ідейного конфлікту між основними 

противниками в момент його найбільшого загострення. 

Феєрія  –театральна чи циркова вистава, побудована на фантастично-

казковому сюжеті, в якій з метою вразити глядача використовуються 

різноманітні сценічні ефекти . 

Драма-феєрія –п'єса з казково-фантастичним сюжетом і персонажами. 

III.Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу з 

елементами бесіди 

(Основну частину уроку проводимо на фоні музики «Голоси природи») 

Вчитель.Якщо драма названа «піснею», то прологможна з певністю 

назватизаспівом, який з першого слова вводить нас у поетичний світ 

одухотвореноїприроди. Перед очима постає «Старезний густий предковічний 

ліс на Волині...». 

(Читається до слів: «На озері туман то лежить пеленою, то хвилює одвітру, 

то порозривається, одкриваючи блідо-блакитну воду») 

-Хто є учасниками заспіву? 

- Які дійства видаються вам найпоетичнішими? 

- Що уявляється вам під час читання про «Того, що греблю рве», Лісовика та 

Водяника, про іншу лісову та водяну «силу»? 

(Відповіді учнів на поставлені запитання) 

Вчитель.Лісові та водяні істоти розмовляють, тішаться, гніваються, 

люблять і розважаються. А ми бачимо перед собою картини живої природи. 

Яким же треба бути чутливим і спостережливим, як любити навколишній світ, 

щоб почути мову джерел і дерев, озерних хвиль та жучків-світлячків! Ось і 

Мавка, лісова красуня, каже про це Лукашеві згодом: «Німого в лісі в нас нема 

нічого». Отож треба тільки навчитися слухати природу, як музику, як живу 

істоту. 
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-Які цінності для міфічних персонажів найголовніші? 

Воля. Життя без неї для них неможливе. Тут цінується 

краса, якою все й вимірюється. Русалка і «Той, що 

греблі рве» захоплюються зовнішньою вродою. Мавка, 

бажаючи побачити Лукаша, скаже; «Він, мабуть, 

гарний». І всі вони люблять яскраві шати (вбрання), 

порядок у лісі й на озері. Однак тільки на перший погляд видається, що у 

природі кожен сам по собі. Насправді тут панує взаємозв'язок і злагода, а «як 

цар морський покличе — треба слухать. На те є служба…». 

Якщо згадати, що характери цих казково-міфічних персонажів створювалися 

Лесею під впливом розповідей волинських селян, то можна лише подивуватись, 

яким багатим і образним було світосприймання нашого народу. 

Поступово заспів переходить у пісню, яка на повний голос зазвучить у 

Першій дії. На березі лісового озера з'являються люди.  

- Хто вони? 

- Які ваші перші враження від дядька Лева й Лукаша? 

- Яку характеристику дає дядькові Леву Лісовик? 

( Учні словесне змалюють зовнішність персонажів, 

охарактеризують дядька Лева як чудового знавця 

природи, народних повір'їв, друга лісу, відзначать у 

Лукаша хистсопілкаря, що чує навіть голос дерева. Це 

свідчить про мистецькі здібності парубка). 

Вчитель.Аж тепер на зелену весняну сцену виходить 

головна героїня драми-феєрії — Мавка.  

-Як вона з'являється? 

- Яка Мавка на вроду? 

- А вдачею? 

Зовнішність і одяг переконують – перед нами справжня 

лісова царівна. Вдача у Мавки –вільна, чутлива до звуків, 

лагідна. Це розкривається в діалозі з Лукашемпід час першої зустрічі. 
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(Звучить інсценізований уривок від слів: «Не руш! не руш! не ріж! не убивай!»до 

– «Бачиш, і ти, немов той ясень, розмовляєш»). 

-Що приваблює вас у поведінці і словах Лукаша? 

- Що  свідчить  про  те,   що  Мавка  духовно  багатша,   а  Лукаш 

приземленіший? 

- Чим розповідь Лукаша подивувала Мавку, а чим – захопила? 

(Учні розкриють ставлення молодих героїв драми доодруженняі прочитають 

відповідні уривки зтексту). 

Вчитель. З'являється Перелесник образ відомий 

вам з поезій Лесі Українки. Зверніть увагу на його 

розмову з Мавкою. Тут повна свобода бажань і 

почуттів — мешканці лісу не обтяжені ні умовностями, 

ні земними турботами. Мавка не приймає любов 

Перелесника, І той перетворюється на червоний захід 

сонця, поволі зникає, на зміну йому приходить білий 

вечірній туман... Що ж діється поміж персонажами, які прийшли у драму з 

реального, людського світу? 

Дядько Лев звідусіль оточений лісовими силами, з якими добре вміє 

співіснувати. Знання лісу і його законів допомагають йому скрізь. Він знає, 

коли треба бути поблажливим, а коли й суворим. Крім того, дядько-неабиякий 

оповідач, знає безліч казок, легенд,— точнісінько так, як Лесин знайомий Лев 

Скулинський у її далекому дитинстві. 

Вечоріє, і дядько Лев засинає, а сільський хлопець і лісова дівчина в цю 

прекрасну весняну ніч поєдналися душами, до них прийшло кохання. 

-Які слова І вчинки персонажів свідчать про зародження ніжного почуття? 

Лукаш не лише хоче зігріти Мавку в обіймах, а й готовий захистити ЇЇ, 

заквітчати. Він іде шукати для неї прикраси — яскраві світлячки, не думаючи 

про небезпеку. Коли ж хлопець потрапляє у трясовину, Мавка рятує його, 

нагнувши вербу. А які слова промовляють закохані! Той перший поцілунок — 

чистий, ніжний — Мавка порівнює з зорею, що впала в серце.  
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- Чи відчувають закохані гармонію душ? Так. Зігріті коханням, Лукаш з 

Мавкою переживають свої найкращі хвилини, коли говорять не лише вуста, а й 

душі, їх єднає мистецтво. Розлука закоханих така ж ніжна і щира, як і 

зустріч. 

(Учні читають в особах уривок від слів: «Я буду ждати!» до кінця першої дії 

зремаркою включно). 

Вчитель. Нічна тиша покриває ліс, а в наших душах, у пам'яті знову 

оживає зустріч напровесні сільського парубка Лукаша з лісовою красунею і 

звучать тривожні Мавчині слова: «Що ж мені суджено - щастя чи мука?» 

(Ставлю  учням дане проблемне питання, на яке маємо відповісти протягом 

уроку). 

Друга дія 

Вчитель. 

-Як змінився пейзаж у другій дії? 

- Що свідчить про присутність людей у лісі? Учні розповідають. 

- То що ж: щастя чи мука судилися головній героїні? 

- Чи справедливо ставиться мати Лукаша до Мавки? 

- Чи змогла б узагалі Мавка догодити їй? 

- Як поводиться тепер Лукаш? 

- Чи схожий він на того замріяного, схвильованого парубка, якого ми бачили вІ 

дії? 

(Учні читають діалог від слів: «їм невістки треба, бо треба помочі» до–

«Чомуя маю сеє пам'ятати?»). 

-Якими тут виявляють себе Мавка і Лукаш? 

- Чи зберегли вони гармонію душ і почуттів? 

Учень. Мавка така ж, як і раніше,— щира й одухотворена. Вона вірить, 

що любов може подолати всі перешкоди, намагається викликати на щирість 

Лукаша не хоче погодитися з тим, що його чиста співуча душа стала черствою і 

холодною. 
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Учень. Лукаш дуже змінився. З ніжного, чутливого, закоханого парубка 

він перетворився в буденного, грубого приземленого селянського сина, що 

гризеться господарством, злостиво докоряє та насміхається з неї. Перед нами 

безвольна - людина, не здатна захистити свої почуття. Лукашева мова нагадує 

мову його сварливої матері. Він зовсім не розуміє піднесених, високих 

Мавчиних слів. На противагу Лукашеві Мавка розкривається високого 

внутрішньою красою і духовним багатством. Вона має «серце не скупе, що 

скарбів воно своїх не криє»,не боїться говорити відверто про своє кохання, бо 

це - не сором, а найкращий цвіт душі людської. В її словах так багато любові, 

муки й мудрості, що вони примушують читачів замислюватися над власними 

почуттями і вчинками. 

(Учні шкодують, що між Лукашем і Мавкою зникло порозуміння, а отже й 

гармонія душ). 

Вчитель. У п'єсі є не тільки до Лукаша, а взагалі до кожного з нас 

спрямовані слова, які варто записати у книжку своєї пам'яті: «Не зневажай 

душі своєї цвіту...», зумій «своїм життям до себе дорівнятись». 

-Як ви розумієте ці вислови? 

Скривджена Мавка йде з серпиком, як 

звичайна сільська дівчина, на поле, несучи в 

очах біль і сум. 

-Що відтворює картина зустрічі Мавки з 

Русалкою Польовою? 

- Якою тут бачимо Мавку? 

- Який вислів у цьому епізоді є 

афористичним? («Що ж, хіба крові не варта 

краса?») 

З'являється Килина. Вона прийшла на запрошення Лукашевої матері. 

-Як її схарактеризувала Мавка? 

- Чому вона застерігає Лукаша, невже тільки з ревнощів? 
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Душа Мавки вміє розпізнавати людей. Розкотистий сміх Килини,її    

облесливість і грубі жарти сказали Мавці багато що. Вона розуміє, що Килина 

не пара Лукашеві, не рівня йому по душі, що він з нею не буде щасливим. Це 

ще більше посилює Мавчину муку.Лукаш зрадив, проміняв світлу душу Мавки 

на простакуватість і невибагливість дебелої вдовиці Килини. Саме в цей 

момент Леся Українка вплітає у зміст поетичну розмову Мавки з Русалкою. 

-Навіщо це робить поетеса? 

- Який настрій створює ця розмова? 

- 3 ким ви погоджуєтеся (з Русалкою чи Мавкою) в думці про кохання? 

- Як сприймає Мавка докори Лісовика? 

- Прочитайте цитату «Не всі вінки погинули для тебе...» і скажіть, з чим 

контрастує ця картина? 

Барвиста, святкова картина осені сповнена краси і багатства кольорів. 

Вона є таким контрастом до чорно-білого, засмиканого клопотами буденного 

життя людей! 

-Чому ж Мавка страждає за цим життям? 

- Можливо, їй хочеться додати йому тої злагоди і краси, якої там не вистачає... 

- При яких обставинах звучать знамениті слова:«Ні! Я жива! Я буду вічно 

жити!Я в серці маю те, що не вмирає»? 

- Як ви розумієте ці слова? 

- Що символізує образ «Того, що в скалі сидить»? 

- Чому Мавка все-таки йде в його царство? 

«Той, що в скалі сидить», очевидно, смерть, яка одночасно позбавляє І 

мук, і радощів життя. Зрада наносить смертельний удар коханню Мавки. 

Зневажливі останні слова Лукаша «Яка страшна! Чого ти хочеш?» були 

отруйною стрілою у груди. Мавка до останку бореться за своє кохання і 

Лукашеву душу, але... даремно. Лукаш голосно, щоб Мавка чула заявляє матері, 

що буде свататися до Килини. Це штовхає Мавку в западню. 
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Третя дія 

Вчитель.І втретє природа змінила свої шати. Прийшла пора осіння, 

смутна, вітряна. 

-Що сталося за цей час з персонажами драми? 

- Якими виявилися плоди життя Килини, Лукашевої матері, самого Лукаша? 

Аналізуючи учнівські відповіді, доходимо висновку, що наприкінці дії 

персонажініби розплачуються за свої помилки, одержують по заслузі і за 

добро, і за зло. 

- Якою ж насправді виявилася Килина? 

- Чи мала рацію Мавка, називаючи її лукавою та хижою? Так. Крім того, 

Килина ще й зажерлива, ліс для неї – лише місце наживи. Віддяка не 

забарилася: Килина замість вимріяного багатства пожинає злидні й сімейні 

чвари. 

Мати Лукаша 

Лукашева мати згадала добрим словом Мавку 

(«було таке покірне, добре, хоч прикладай до рани») і 

пошкодувала, що Лукаш колись проміняв її на Килину. 

Та пізно. Замість спокійної старості, якої вона так 

прагнула, ця темна, спрацьована жінка має одні гризоти 

та лайку з невісткою. Врешті-решт гине від вогню і 

хата, побудована дядьком Левом. 

Лукаш, якого Лісовик перетворив у вовкулаку, 

йде додому, але не тому, що поспішає до сім'ї, а має надію зустріти Мавку, яку 

колись зрадив. НаВолині існує багато міфів. За одним з них, вовкулака – це той, 

хто має вовчу подобу, та почувається людиною і хоч боїться людей, але 

водночас і тягнеться до них. Мавка, звільнивши його від чар, розповідає 

Лісовикові: 

«...Він у подобі людській упав мені до ніг, мов ясень втятий... І з долу 

вгору він до мене звів такий болючий погляд, повний туги і каяття палкого, без 

надії... Людина тільки може так дивитись!..» 
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-Який зміст вклала тут Леся Українка у слово «людина»? 

Очевидно, вона мала на увазі не подобу, а суть. Адже й зовні нормальна 

людина може мати звірячі інстинкти, бути цинічною у ставленні до оточуючих, 

безкультурною й бездуховною. 

 Мавка побачила в очах Лукаша розуміння скоєного ним гріха І не 

помилилася. Лукаш потоптав доброту свого серця, зневажив чисте кохання 

Мавки, зрадив її... Розплата була немилосердною, за нею прийшло каяття, але 

вже «без надії». Пригадаймо, як жорстоко розмовляв він з Мавкою. Послухаймо 

тепер ще один дуже промовистий діалог Лукаша й Килини. 

(Учні читають в особах уривок від слів: «Таки явився! Де тебе носило так 

довго?», до — «Цить! цить! не говори! Мовчи!») 

-Чим він нагадує діалог Лукаша з Мавкою? Килина так само не розуміє 

Лукаша, як він колись не захотів зрозуміти Мавки, безпідставно докоряє йому і 

звинувачує. 

- Чи знає Килина свого чоловіка?Ні, зовсім не знає, до його душі ніколи не 

прислухалася, здається навіть не задумувалася над тим, що є в людей ще й 

духовний світ. Вона міряла життя Іншими мірками. 

- Чому Лукаш нічого не пояснює, не виправдовується?Тому що Килина все одно 

його не зрозуміє. Недарма він каже: «я бачу жінко, те, що ти не бачиш... Я 

мудрим став...» 

- Чи можливе було взагалі кохання між Лукашем і Килиною? 

- Обґрунтуйте свої міркування. 

- Що ж зрозумів Лукаш?Він збагнув, що помилявся і що найвищою життєвою 

цінністю є душа людини, сповнена любові. Тому й чекав нової зустрічі з 

Мавкою. А коли сталася пожежа, то не рятував «добра», що пожирає вогонь, 

бо думав: «А може, там згорить і лихо?» Отже, все матеріальне — тлінне, 

духовні ж набутки істинно невмирущі. 

Ми бачимо, що погляди авторки перегукуються з християнськими 

засадами, за якими людина не повинна занадто піклуватися тим, що стане 

тлінним, а думати про духовне. 
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-А як же Мавка? 

- Чому вона знову приходить у ліс, розбудивши свою приспану муку? 

Навіть з небуття повертається Мавка, коли відчуває, що з коханим сталося 

лихо. «Я збагнула, що забуття не суджено мені», - каже вона. Ці слова 

переконують нас у силі слова, "що й озвірілих: в люди повертає". Слово має 

велику енергію, але не кожен може нею оволодіти. Треба дуже любити людину, 

і тоді знайдуться ті чарівні слова, що відвернуть страждання. Мавка любить, 

жертвує собою, шукає стежки до оселі коханого, бо інакше вона не може. 

-Чому сопілка заговорила в руках Лукаша голосом Мавки? 

Бо любов не вмерла, адже сопілка 

повторила слова, промовлені Мавкою в 

найщасливіші хвилини її життя. Кохання жило в 

Мавці завжди: коли вона була лісовою царівною, 

безтілесною тінню, плакучою вербою, навіть 

сивим попільцем. Любов незнищенна, як 

незнищенна природа і все, що народилося для 

добра і краси. Ці мотиви всепереможно звучать в 

останніх акордах «Лісової пісні». Послухаймо! 

(Інсценізація останнього епізоду драмивід слів: «Заграй, заграй, дай голос 

момусерцю!» до кінця твору) 

VI. Підведення підсумків уроку 

Запитання до учнів. 

- Визначте теми «Лісової пісні». (Оспівування поетесою духовного багатства 

рідного народу, його великих творчих можливостей, нездоланності потягу 

людини до високого і прекрасного.) 

- Яка ідея твору? (Утвердження краси вічного незалежного духу, кохання і мрії, 

змістовного, гармонійного, як сама природа, людського життя.) 

- Чого навчає нас твір Лесі Українки? (Любити природу, пізнавати її закони, 

по-хазяйськи ставитись до й багатств. У п'єсі природа постає як джерело 
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творчості й натхнення. Показано також, як мистецтво облагороджує 

людину.) 

- В чому особливості композиції твору? (Складається з прологу і трьох 

частин.Зовнішньою композиційною особливістю драми є відсутність поділу 

актів на яви. Весь твір складається з прологу і трьох дій. Пролог являє собою 

самостійну драматичну сцену, прямо не зв'язану з розвитком сюжету. Він 

вводить читача у світ природи, знайомить із фантастичними істотами, які 

заселяють волинські хащі та лісове озеро. У пролозі окреслюється недобре, 

вороже ставлення «водяного роду» до людини. (Згодом воно позначиться на 

подальшому розвитку подій, природа - повноправна дійова особа п'єси.) 

- То що ж було суджено головній героїні драми: щастя чи мука?(Думки учнів 

будуть неоднозначними, отже пропоную глибше замислитись над цим 

питанням,і вдома скласти твір – речення, використовуючи дану цитату.) 

- Чи змогли ми виконати поставлені задачі уроку? 

- Чи справдилися ваші очікування? 

V. Домашнє завдання 

1. Підручник, опрацювати теоретичний матеріал, с. 286—291;  

2. *** скласти твір – речення, використовуючи цитату: «Що ж мені суджено, 

щастя чи мука?» 

3. Підготуватися до характеристики образів «Лісової пісні». 
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ІІІ. ДОДАТКИ 

1. Презентаційний проект: «Любити когось – це сказати: ти не помреш» 
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