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Урок  №1 
 

Тема.                    Художня література як мистецтво слова, її 

                       місце серед інших видів мистецтва. 

                       В.Вордсворт (1770 - 1850)  “До прекрасного”. 

                       Уславлення в сюжеті сили “святого 

                       мистецтва” 
 

Мета:                    визначити місце літератури серед інших видів мистецтва,  

                               характерні ознаки художньої літератури як мистецтва слова; 

                               визначити провідну думку твору В.Вордсворта  

                               “До прекрасного”; розвивати уміння аналізувати поетичний 

                               твір; виховувати любов до літератури як мистецтва слова. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Підготовка до сприйняття навчальної теми. 

 1. Оголошення теми уроку. 

 

 2. Використання методу “Мікрофон”. 

      — Про що ми, на вашу думку, дізнаємося на уроці? 

  

3. Слово учителя 

     Мистецтво – це найбільш концентричне і цілісне відображення життя. 

Завдячуючи цьому художня література – сховище духовного і соціального досвіду 

поколінь. 

  З тієї самої пори, як існує мистецтво, його головною темою була і лишається 

людина. 

  Адже через мистецтво людина намагається відобразити особисте уявлення про те, 

що її оточує. Дійсно, протягом тисячоліть в художніх образах втілилась уся духовна та 

матеріальна історія людства. 

  Образи ці говорять не тільки про те, якою була людина в реальному житті, але й 

про те, якою вона мріяла бути, розповідають про ідеали, уявлення про фізичну і духовну 

красу.  І особливе місце в цьому належить літературі. 

 

ІІ. Оголошення теми, мети уроку. 

 

ІІІ. Формування нових знань, умінь і навичок 

1. Бесіда 

  — Як ви вважаєте, що таке література? 

  ( Мистецтво слова. Відображення дійсності в художніх образах) 

  — А що таке мистецтво? 

      “Вернісаж думок” 

       (Під музику “намалювати” жанри мистецтва. Малюнки    розміщуються на 

дошці і пояснюються). 

 

2. Слово вчителя. 

    В становленні особистості, в формуванні світогляду людини, її характеру, 

зовнішності саме мистецтво допомагає створити критерії краси, сформувати розуміння 

цілей життя і призначення людини, що приходить у світ задля миру, добра. 
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  І особливе місце в цьому процесі належить літературі, яка є особливим видом 

мистецтва – мистецтвом слова. Адже саме література діє на емоційну сферу людини, 

відображає життя через художні образи. 

— Які ж відмінності між літературою, музикою та архітектурою? 

(Відповіді учнів) 

 

3. Короткі повідомлення учнів про живопис, музику, скульптуру 

 

4. Висновок 

   Образотворче мистецтво, музика, архітектура та скульптура виникли в давні часи. 

Гете писав: “Ми знаємо світ лише в його співставленні з людиною, ми не бажаємо ніякого 

мистецтва, крім того, яке є відбиттям цього ставлення”. 

  Тому в образах, які змінювали один одного, втілилась краса людини. 

  В прекрасному знаходиться загальнолюдське, абсолютне. 

  Завдячуючи загальнолюдському началу, прекрасне є вічним: краса життя, що 

зафіксована в мистецтво прийдешніх віків, як і майстерність самих творів, продовжує нас 

вражати і досьогодні. 

  Дуже цікавим в цьому плані є оповідання Успенського “Випрямила” про простого 

провінційного вчителя Тяпушкіна. Життя його було буденним, він загубив віру в щастя. 

Але після того, як побачив у Луврі Венеру Мілоську – зразок жіночої краси, – він 

відродився для життя. “Хіба можливо тепер, лишаючись відданим собі, своєму 

призначенню в житті, образити людину, бути байдужим...” 

 

5. Художній твір стає досягненням усього людства, тому що несе в собі 

набагато більше, ніж бачать в ньому його сучасники. (Короткі відомості про 

В.Вордсворда – стаття підручника). 

 

6. Виразне читання сонету Вільяма Вордсворда “До прекрасного”. 

 

7. Питання до учнів. 

   —  Яка провідна думка твору? 

    (Мистецтво “в пензлі чи пері” увінчує життя людини й природи) 

   — Чому мистецтво увінчує життя людини й природи? 

(бо воно спроможне “вирва тьмить із плину часу”) 

   — Що підвладне мистецтву? 

(воно може передавати вічність) 

   —  Які засоби художньої виразності використовує автор? 

 

8. Виразне читання сонету учнями. 

 

9. Висновок. 

    Література як мистецтво слова в усі віки може впливати на емоційну сферу 

людини, відображати життя через художні образи. В різні віки література по-різному 

відображала життя і красу. І напевно, потрібно пройти нелегку дорогу, щоб розуміти і 

бачити красу світу, людські обличчя, лісові трави і високі зірки... 

  Згадайте дуже цікаву рослину з рідкісною назвою “мати-й-мачуха”. Гарно 

виглядають невеличкі жовтенькі квіточки посеред зеленого листя. Але листя  холодне, і 

тільки зворотня сторона їх тепла і приємна. Так і краса. Ось самозакоханий юнак Нарцис, 

що пусто прожив життя, і Суламіф, яка загинула в ім’я коханого. Хто з них є носієм 

істинної краси? 

  Про це розмірковували письменники різних країн, епох і напрямків. 
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IV. Застосування знань, умінь і навичок. 

  1. Підсумкова бесіда: 

   — Яке значення в житті людини має мистецтво? 

   — Чому літературу називають мистецтвом слова? (Діє на емоційну сферу 

людини, відображає життя через художні образи) 

   — Що об’єднує літературу, живопис, музику? (образність) 

   — Що розвиває в людині література? 

   — Про що говорив у своєму творі “До прекрасного”    В.Вордсворд? 

 

V. Підведення підсумків  

  

VI. Домашнє завдання  

Повторити матеріал про фольклор. 

 

 

Для нотаток  
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Урок №2 
 

Тема.                   Місце національних літератур у всесвітньому 

                      літературному процесі, їх взаємодія і 

                      взаємовплив 

 

Мета:                 формувати в учнів уявлення про національні літератури і їх 

                            місце у всесвітньому літературному процесі; показати їх 

                            взаємодію і дати загальну характеристику історичному розвитку 

                            світової літератури; показати роль перекладацтва; виховувати 

                            повагу до літератури різних країн. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Актуалізація опорних знань. 

  1. Бесіда: 

    — Що таке література? 

    — А що таке фольклор? 

    — Назвіть жанри фольклору. 

    — Які сюжети називають мандрівними? 

    — Назвіть відомі твори, схожі сюжети яких є в різних країнах. 

 

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. 

 

ІІІ. Формування нових знань, уміння та навичок. 

  1.Слово учителя з елементами бесіди. 

На попередньому уроці ми з вами говорили про те, що література є мистецтвом 

слова 

— Як ви це розумієте? 

 Дійсно, письменників часто називають художниками, особливими художниками, 

які «малюють» свої твори дивовижним засобом – словом. 

— Що таке література? 

У перекладі з латини слово «література» означає «написане буквами». 

Письменники створюють особливий світ, дивний, незвичайний, неповторний, світ 

літературних творів. 

— А що ж таке світова література? 

  Світова література – складна система, яка живе і розвивається разом з усім 

людством. 

  Письменник, майстер художнього слова, має унікальний світ, що одночасно 

замкнений у самому собі і відкритий впливу історії, культури тієї країни, де письменник 

живе. Світова література відображає життя, вона вступає у складні стосунки з 

навколишнім світом, але й має і власне життя, унікальне, притаманне їй одній. 

  Письменники різних країн відгукуються на книги інших письменників, в чомусь 

перегукуються з ними. 

  У восьмому класі ми з вами будемо намагатись зрозуміти, як відбувається цей 

зв’язок письменників, літератур, культурних епох і як зростає величне дерево світової 

літератури. 

 

2. Словникова робота. 

  Повторення визначень.  

  Світова література – сукупність усіх національних літератур. 
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  Національна література – література певного народу. 

 

3. Читання статті підручника. 

 

4. Читання визначення (у підручнику). 

  Всесвітній літературний процес – історичний рух національної і світової 

літератури, що розвивається в складних зв’язках і взаємодіях. 

 

5. Бесіда. 

  Пересічна людина знає одну-дві іноземні мови. І ті не досконало. 

— Хто ж знайомить нас з творами письменників різних країн? 

— Назвіть прізвища відомих вам перекладачів. 

— Як називаються твори, написані мовою тієї країни, з якої вони до нас прийшли? 

— А переклади українською? 

 

6. Робота зі схемою (Додаток №1). 

 

ІV. Підведення підсумків уроку. 

 

V. Домашнє завдання. 

1. Опрацювати матеріал підручника 

2. Підготувати повідомлення про Веди, Біблію, Коран 

 

 

Для нотаток 
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Урок №3 
 

Тема:                    Веди, Коран як пам’ятки світової літератури, 

                       священні книги народів світу, пам’ятки 

                       світової культури 

 

Мета:                     дати учням уявлення про священні книги народів світу; 

                               розкрити гуманістичний зміст Вед і Корану, звернути увагу на 

                               їх гуманістичний зміст; розвивати творчі здібності учнів, 

                               вміння самостійно готувати повідомлення; виховувати повагу і 

                               інтерес до пам’яток світової культури. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Підготовка до сприйняття навчальної теми. 

 1. Слово вчителя. 

   Історія цивілізацій знає чимало видатних культурно-історичних епох, які 

залишили відбиток у розвитку людства. Античність і середні віки, Відродженя і 

Просвітництво зробили безцінний внесок до світової художньої культури, обумовили 

шляхи подальшого розвитку. Культура Давнього Єгипту, доколумбової Америки, Візантії, 

Сходу і сьогодні лишається для нас неперевершеним зразком. 

  Кожна нова доба – це ступінь художнього розвитку, піднесення людини і людства 

на інший щабель. На сьогоднішньому уроці перед нами пройдуть герої і сюжети, які 

складають духовне надбання народів Індії і арабо-мусульманського світу. Ці твори 

літератури і мистецтва даного історичного періоду зберігають свою духовно-естетичну 

цінність і донині.  

 

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. 

  

ІІІ. Формування нових знань, умінь і навичок. 

  1. Слово вчителя. 

  У багатьох народів є священні книги. Серед них Веди і Коран. Вони пов’язані з 

релігійними віруваннями індійських і мусульмано-арабських народів, і вони вплинули на 

розвиток літератури, історію і мистецтво. 

 

  2. Повідомлення учнів -“істориків”. 

  В ту далеку епоху, коли світом правили всемогутні боги: Брахма, Вішну і Шива, а 

мудра річка Ганга спокійно несла свої води до великого океану, Індія не була ще єдиною. 

На її території було багато великих і малих народів, які постійно ворогували між собою. 

Слабші гинули, сильніші збагачувалися, будували міста і палаци. Але мирні часи 

змінювалися війнами, і знову починалися криваві битви. 

  Та не всі могли змиритися з таким неспокійним життям. Хто не хотів ні слави, ні 

багатства, йшли у ліси і ставали відлюдниками. Вони здавалися дивакуватими і 

незрозумілими. Одні люди годинами сиділи під деревами, піднявши руки до неба, другі 

приймали неймовірні пози, треті – відмовлялися навіть ходити і їли тільки коріння. 

  Мешканці навколишніх селищ з повагою ставилися до цих людей, коли вони 

інколи з’являлися на порозі їхніх помешкань. 

 

 3. Повідомлення учня -“літературознавця”. 

   Література Індії бере свій початок від священних книг – Вед, які складалися 

протягом тисячоліття ( з 1500 до 500 р. до н.е. ). 
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  Веди – це давні пам’ятки індійської словесності. Вони складаються з чотирьох 

збірників: Рігведи, Самведи, Аджурведи, Атхарваведи. В ці збірники включені міфи, 

ритуальні дійства. В них дається погляд світотворення, відображається система міфології. 

  Найвищим досягненням Вед є філософські твори у віршах та прозі. 

 

 4. Виступ учня -“історика”. 

   Протягом багатьох віків Індія здавалася європейцям казковою країною повною 

скарбів.  

  Індію по праву називають колискою найдавніших цивілізацій, тому що вона дала 

світові багато наукових і художніх відкриттів. Саме тут народилася здогадка про те, що 

Земля обертається навколо Сонця. Індія – батьківщина алгебри. Вона також дала світові 

цілий ряд філософських і етичних вчень, найбагатшу міфологію, величні твори 

давньоіндійського епосу “Махабхарату”, “Рамаяну”, що стали витоками для творів 

мистецтва. 

 

 5. Повідомлення учня -“мистецтвознавця”. 

   Багатство форм мистецтва Індії обумовлено багаточисельністю народів і племен, 

які брали участь у формуванні її культури протягом більш ніж 5-тисячолітнього періоду 

розвитку. 

  Саме в Індії склалася одна з світових релігій – буддизм.  

  В індійському мистецтві пов’язані сюжети, образи і символи різних віросповідань, 

а саму країну називають країною контрастів. 

  В індійському мистецтві є всі види – від розкішної архітектури, живопису до 

блискучої поезії, музики і танцю. 

  В основу мистецтва Індії покладено ідею єдності світового процесу і вічного 

життя.  

  Подивіться один із народних танців і послухайте індійську музику ( фрагмент із 

запису відеофільму “Індія” ). 

 

 6. Слово вчителя. 

    В VІІ ст. на величезній території від Іспанії до Індії виникла могутня держава –

Арабський Халіфат. Тоді ж  були закладені основи ісламу – однієї із світових релігій, яка 

мала розповсюдження серед народів, які підкорялися владі халіфів. 

  Слово “іслам” перекладається з арабського як “покірливість”, “підкорення” і 

означає абсолютну віру в одного Бога – Аллаха, що послав людям свого пророка 

Мухаммеда ( близько 570 – 632 р.р. ). 

  Люди, які сповідують іслам, називають себе мусульманами ( в перекладі з 

арабського – ті, що віддали себе Богу ). Головна священна книга мусульман –Коран. 

 

 7. Повідомлення учня -“знавця” Сходу. 

  Слово “Коран” перекладається як “читання в голос”. 

  Коран був створений в VII-VIII ст. Він складається з 114 глав, так званих сур, і 

вміщує не тільки повчання і настанови, але й молитви, які прославляють Аллаха. Крім 

Корану багато мусульман читають збірку висловлювань Мухаммеда і розповідей про його 

життя – Сунну. 

  Коран складається майже з 500 сторінок тексту, написаного арабською мовою, і є 

основою мусульманського способу життя і духовного устрою. 

 

 8. Повідомлення учня -“мистецтвознавця”. 

  Коран став основою розвитку культури мусульманського Сходу. Прославленню і 

утвердженню сили людської волі, його розуму присвячені твори відомих східних 

мислителів і поетів: Авіценни, Фірдоусі, Сааді та інших. 



 16 

  Середньовічна культура мусульманських країн займає одне з найважливіших 

місць в історії світових цивілізацій. Серед цих творів мечеті і палаци, що є в різних 

країнах світу ( показати зображення ). Важливе місце займають твори мистецтва, серед 

яких арабески, що займали великі площі. 

 

 9. Робота з підручником. 

  Виразне читання учителем і учнями уривків з найдавніших пам’яток різних 

народів світу та коментування прочитаного.  

 

ІІІ. Застосування знань, умінь і навичок. 

   1. Бесіда. 

    — Які священні книги людства ви знаєте? 

    — З якими релігіями світу вони пов’язані? 

    — Назвіть твори мистецтва Індії і мусульман Сходу. 

 

ІV. Підведення підсумків уроку. 

 

V. Домашнє завдання. 

  1. Підготувати повідомлення  про Біблію. 

  2. Повторити уривки з Нового Заповіту. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №4 
 

Тема.                   Біблія – енциклопедія знань, моральний кодекс 

                      християн, невичерпне джерело мотивів, тем, 

                      сюжетів, образів для культури світу 

 

Мета:                   розкрити історію створення Біблії, показати її гуманістичні 

                              ідеї; вчити характеризувати Біблію як політику світової 

                              культури; розвивати уміння аналізувати тексти; 

                              наводити приклади впливу Біблії на розвиток всесвітнього 

                              культурного процесу; виховувати моральні якості учнів. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Актуалізація опорних знань. 

 1. Бесіда: 

    — Які священні книги людства ви знаєте? 

    — Що вам відомо про Веди? 

    — Священною книгою яких народів є Коран? 

    — Які збірки Вед вам відомі? 

    — Хто такий Мохаммед? 

    — Що означає слово “Біблія”?  

 

ІІ. Оголошення теми і мети. 

 

ІІІ. Формування нових знань, умінь і навичок. 

  1. Слово учителя. 

 

  2. Учень -“географ”. 

  В ті часи, коли в долинах річок Тигр і Євфрат вже існували багаті міста і сильні 

держави, на землі, що в Біблії відомі як Ханаанська та як земля Ізраїлева, жили 

філістимляни, які називали її Палестиною. Це була непривітна земля, що розташувалась 

на східному березі Середземного моря. Головна річка Давньої Палестини бере початок у 

водах Мертвого моря. 

  Мертве море має довжину близько 80 і ширину в 15 км, назване так, тому що в 

ньому немає життя. 

 

  3. Учень -“історик”. 

  Корінне населення Давньої Палестини оселялося по берегах рік і в долинах. 

Мешканці її займалися будівництвом і землеробством. 

  В середині ІІІ тис. до н.е. на територію Ханаана з півдня прийшли семітські 

племена, які постійно воювали з народами Ханаану, виганяючи його. І лише одне плем’я – 

євреїв – знову і знову верталось в Ханаан, щоб утворити на цій території свою державу. 

  Перекази, в яких давні євреї розповіли про свої страждання, були записані на 

великих сувоях, названих Торою. В подальшому всі вони повністю увійшли в склад 

християнської Біблії – одного з найвеличніших та відомих творів світової літератури. 

 

  4. Учень -“літературознавець”. 

  З появою Біблії серед язичників з’являється моноїзм – віра в Єдиного Бога. Бог 

лишився єдиним, хто керує природою і історією, формує космос, створює людину. 
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  Книги Старого Заповіту написані староєврейською мовою, а декотрі з них – 

арамейською. Авторами Старого Заповіту були політик Мойсей, генерал Ісус Іавін, цар 

Соломон, вівчар Амос, міністр Данііл. І писали вони свої книжки за різних обставин. Всі 

ці люди написали книгу – Старий Заповіт, яка відображає духовні пошуки людства, шлях 

до Бога.  

 

 5. Учитель. 

   — “Творення”. Про що в ньому йдеться? 

 

 6. Учень -“літературознавець”. 

  Далі в Біблії розповідається про створення Едемського саду, який ще називають 

Раєм. В Раю росте дерево пізнання добра і зла, там мешкають перші люди – Адам і Єва. 

 

 7. Учитель. 

   — За що було вигнано з Раю Адама і Єву? 

   Після того, як перші люди вкусили плоди з дерева пізнання, вони зрозуміли, що 

існують два протилежні початки – добро і зло, – які є тим абсолютним законом, що керує 

світом. 

   З вигнанням Адама і Єви з Раю і починається старозавітна історія людства. 

 

 8. Повідомлення учня про Старий Заповіт. 

  Старозавітна історія людства сповнена страждання і скорботи. Непокора Адама і 

Єви розглядається в Біблії як тяжкий проступок, першорідний гріх, за яким були інші: 

вбивство Авеля старшим сином Адама – Каїном, поклоніння язичникам, посилення злоби, 

ненависті і злочинів. Бог вирішив знищити рід людський і лише праведному Ною вдалося 

врятуватись. Саме від трьох синів – Хома, Сима, Іафета – пішли різні народи. Але 

першорідний гріх дає знову про себе знати. Гординя людей зросла настільки, що вони 

задумали зрівнятись з Богом і почали будувати Вавилонську вежу. Але Господь розсіяв 

людей з неї по всьому світу. 

  В Біблії є історія про Моїсея – найвеличнішу фігуру Старого Заповіту. 

 

 9. Один з учнів розповідає історію Мойсея. 

 

 10. Зачитуються Заповіді Господні. 

 

 11. Учитель. 

   Завоювавши нарешті Давню Палестину, землю Ханаанську, землю Обітовану, яка 

була завіщана Богом, давні євреї створили там сильну і могутню державу – Ізраїль. Після 

царя Давида правив там мудрий Соломон.  

  Але в царстві Соломона не було спокою. Після смерті царя воно розпалося на 

північну частину – Ізраїль та південну – Іудею. Обидві держави воювали і не могли 

утримувати свої кордони від сусідніх держав. Тоді-то і з’явилися особливі люди – 

пророки. Один з них сповістив про те, що прийде щасливий час і з’явиться Новий Заповіт, 

закони якого будуть записані в серці кожної віруючої людини. І вся Давня Палестина 

завмерла в очікуванні близького приходу спасителя.  

 

 12. Робота з таблицею. Додаток № 1. Складові Старого Заповіту. 

 

 13. Учитель. 

   Біблія складається з двох частин: Старого Заповіту і Нового Заповіту. 

 

 14. Робота з таблицею. (Додаток № 2). 
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 15. Робота з підручником. 

   Читання статті про Новий Заповіт. 

 

 16. Повідомлення учня -“літературознавця” про Євангелія.  

   Новий Заповіт вміщує чотири Євангелія: від Матвія, від Марка, від Луки та від 

Іоана. Ці чотири євангелісти писали свої книги різними мовами і для різних людей. 

   Євангелія прийнято поділяти на канонічні – ті, що входять до складу Нового 

Заповіту, та апокрифічні, тобто ті, які не ввійшли в Новий Заповіт. 

   В Євангеліях спостерігається відмінність між людьми, які належать до різних 

політичних та етнічних груп. Різняться Євангелія між собою й деталями, сюжетами, 

стилями. 

 

 17. Розповідь учня про життя і діяння  Ісуса Христа. 

   Ісус Христос народився у Віфлеємі близько 4 року до н.е.; але рідним містом 

Христа вважається Назарет, тому можна часто почути, що Ісуса називають 

Назаретянином. 

  Про народження Спасителя сповістив Ангел, і першими про це дізналися пастухи. 

Східні мудреці принесли Ісусу Христу дари: золото – як Царю, ладан – як Богу і смирну – 

як людині. 

  Земне життя Ісуса Христа проходило як життя звичайної людини. За три  останні 

роки свого життя Спаситель побував у різних куточках Палестини, лікував хворих, творив 

різні дива, розповідав про Царство Боже.  

  Але в Єрусалимі на святі єврейської Пасхи Христа схопили і звинуватили у тому, 

що він начебто оголосив себе новим Юдейським Царем. 

  Спасителя розіп’яли на горі Голгофі, але потім дізналися правду: він Син є Божий. 

Датою розп’яття Христа вважається  3 квітня 33 року або 7 квітня 30 року. 

  На третій день після розп’яття Ісус Христос воскрес і декілька разів з’являвся 

перед своїми учнями.  

  Моральні вчення Христа глибокі і чисті. Вони записані у різних частинах 

Євангелій, але найбільш повно – в Нагорній проповіді. 

 

 18. Коментоване читання Нагорної проповіді. 

 

IV. Застосування знань, умінь та навичок. 

  1. Слово вчителя. Образ Христа у світовому мистецтві. 

    Вважається, що перші зображення Ісуса Христа з’явилися за його життя. Вони 

називаються “нерукотворними”, тому що виникли чудодійним способом. Є навіть легенда 

про те, що сам Господь був автором одного із своїх зображень: він приклав до свого 

обличчя полотно, на якому і відбився Його лик. 

  Давньоруські іконописці не називали себе художниками і, як правило, не ставили 

своїх імен на власних творах. Не ім’я художника робило ікону знаменитою, а її краса і ті 

чудеса, які вона творила. Тому і зберігає церква у своїй пам’яті імена живописців, 

складаючи легенди про їхнє життя. 

    Серед іконописців найвідомішими були Феофан Грек, Андрій Рубльов і 

Діоносій. Не всі їхні твори дійшли до нас, але навіть ті, які дійшли вражають своєю 

майстерністю. 

  Чи не найвідомішою є ікона А.Рубльова, яку він назвав “Трійця”. 

Створюючи цю ікону, живописець керувався давніми зразками. Ми бачимо на ній 

фігури ангелів, які вписані в коло, а за трикутником стола воссідає Свята Трійця, теж 

вписана в коло, що відображає ідею єдності. 

     Андрій Рубльов через лики Святої Трійці дав нам вираження ідеї божественної 

любові.  
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     Феофан Грек майстерно розписав храм Спаса Преображення в Новгороді, а 

Діонісій, розписуючи Храм Різдва Богородиці, творив легко і вільно, підпорядковуючи 

чисельні Євангельські сюжети урочистому ліричному циклові на честь Богоматері. 

  Творчість трьох майстрів Давньої Русі показує, яким глибоким і духовним було 

мистецтво. До біблійних тем зверталися митці всього світу: Джотто і його твір 

“Розп’яття”, Леонардо да Вінчі “Тайна Вечеря”, Рафаель Санті “Сікстинська мадонна”, 

Мікеланджело “Страшний суд” та інші.  

  Усі шедеври свідчать про те, що їх створювали не задля власної слави, а за 

велінням серця, тому вони несуть не тільки красу, а й моральний та пізнавальний зміст. 

 

  2. Бесіда: 

    — Про що розповідається в Старому Заповіті? 

    — Які книги входять до Старого Заповіту? 

    — Скільки Євангелій вміщено в Новому Заповіті? 

    — Яку ідею втілює прихід Ісуса Христа на землю? 

    — Які дива він творив? 

    — Які істини утверджував Христос своїми діяннями?  

 

V. Підведення підсумків уроку. 

 

VI. Домашнє завдання. 

   Відповісти (письмово) на запитання: “Якими є головні моральні цінності 

християнства?” 

 

 

           Для нотаток 
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Урок №5 
 

Тема:                   Урок розвитку зв’язного мовлення. 

                      Образи Ісуса Христа і Богоматері в світовій 

                       культурі 
 

Мета:                  ознайомити учнів з творами світової культури, присвяченими  

                             образам Ісуса Христа та Богоматері ; розвивати уміння 

                             готувати повідомлення за заданою темою; виховувати 

                             моральні якості. 

 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Підготовка до сприйняття навчальної теми. 

 

ІІ. Оголошення теми й мети уроку. 

 

ІІІ. Слово учителя. 

Кожен з вас хоча б один раз дивився в зоряне небо, бачив зірку, що падає і 

загадував бажання. Загадайте і ви бажання і воно обов’язково збудеться, тому що 

символом нашого уроку буде Зірка (на дошці наклеєна зірка). 

Згадайте слова Маленького Принца, героя Антуана де Сент-Екзюпері про дружбу. 

Коли нам прийдеться нелегко (а життя подекуди буває нелегким), давайте подивимось в 

зіркове небо, подумки візьмемось за руки і відчуємо як, завдячуючи нашій дружбі, 

нашому духовній єдності, у нас прибуде сил. 

Зірки завжди несуть якусь інформацію. Згадаймо Давню Грецію.  Велика 

Ведмедиця – колишня кохана Зевса, красуня Калісто... Сузір’я  Оріона і Сиріуса, Рака і 

Лева та багато інших донесли до нас відблиск давньогрецьких міфів.  

Зірки допомагають знайти правильну путь, а деякі з них є моральним маяком. 

Пам’ятаєте: „І ця зірка, яку бачили вони на сході, йшла перед ними... зупинилась над 

місцем, де було Немовля. 

Побачивши зірку, вони зраділи великою радістю і, зайшовши в дім, побачили 

Немовля з Марією, Матір’ю його...” 

Цей біблійний сюжет знаходить відображення в мистецтві. С.В.Рахманінов написав 

оперу „Ісус Христос”, яка ніколи в нас не виконувалась. Група учнів підготувала 

повідомлення про деякі шедеври, пов’язані з народженням Христа. 

 

        1. Повідомлення учнів. 

 

 Учень читає вірш В.Соловйова „Свята ніч” 

 

В тьму веков та ночь уж отступила, 

Когда устав от злобы и тревог, 

Земля в обьятьях неба опочила 

И в тишине родился «С нами Бог». 

И многое уж невозможно ныне: 

Цари на небо больше не глядят,  

И пастыри не слушают в пустыне, 

Как ангелы про Бога говорят. 

Но вечное, что в эту ночь открылось,  
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Несокрушимо временем оно,  

И словно вновь в душе твоей родилось, 

Рожденное под яслями давно. 

Да! С нами Бог, - не там, в шатре лазурном,  

Не за пределами бесчисленных миров. 

Не в злом огне и не в дыханье бурном, 

И не в уснувшей памяти веков. 

Он здесь, теперь – средь суеты случайной, 

В потоке шумном жизненных тревог. 

Владеешь ты всерадостною тайной: 

Бессильно зло; мы вечны, с нами Бог. 

 

Образ Богоматері Володимирської ще на початку ХІІ ст. привезли з Царгорода 

(Константинополя) в Київ. Марія  зображена у темно-вишневому плащі – мафорії – одязі 

одружених палестинських жінок,  а на мафорії – зірки, знак її дівочості. Її краса 

невідділима від бездонної печалі, що заключена в її погляді. В ньому і материнська любов 

і знання того, що її Син має пройти путь  страждання. Серце цієї матері навіки відізвалось 

усім бідам і горестям людським. 

(Показується зображення образу Богоматері Володимирської) 

            — В „Святому сімействі” Рембрандта ніжна Марія нахилилась над Немовлям. 

Колиска нагадує ті, в яких бавили своїх малюків голландки у ХYІІ ст. Рембрандт змішує 

божественне і земне,  наближаючи до нас святе сімейство. 

Тільки ангели, що злітають з небес, підкреслюють, що перед нами не звичайна 

родина. (Ілюстрація картини) 

           — Богоматір Рафаеля схожа на небесну Діву. Вона наближається. Її руки служать 

престолом Немовляті. В.Жуковський писав: „Рафаель немов би хотів відобразити для очей 

верховне призначення душі людської”. 

— На передньому плані картини Петрова-Водкіна „Петроград. 1918” ми бачимо 

петроградську робітницю з дитям на руках. Але через прикмети часу ми бачимо в ній 

загальноматеринські риси Мадони. 

 

— Учитель.   

 Художники різних країн і епох, кожен по своєму, створили образ Матері, що 

втілився в любові і всепрощенні. 

(Прослуховування музики) 

 

      3. Слово учителя. 

Протягом декількох уроків ми знайомились з пам’яткою світової літератури 

„Біблією”. Сьогодні ви прослухали повідомлення про мистецькі твори, присвячені образу 

Ісуса Христа і Богоматері. Я пропоную вам написати твір-роздум мініатюру за темою: 

„Мої враження від знайомства з Біблією”. 

 

IV. Підведення підсумків. 

 

V. Домашнє завдання.  

      Дописати твір. 

 

 

 

 

 

 



 23 

Урок №6 
 

Тема:                   Урок розвитку зв’язного мовлення  

                       „Біблія. Новий Заповіт. Притча про блудного 

                       сина” 
 

Мета:                  ознайомити учнів з притчею про блудного сина, з творами 

                             мистецтва в яких звучать біблійні мотиви; розвивати навички 

                             аналізу тексту, вміння робити висновки, виховувати любов до 

                             ближнього, милосердя, здатність прощати 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Підготовка до сприйняття нової теми. 

 1. Вступне слово учителя. 

Біблія – „книга книг”, „вічний супутник людства” – унікальний твір. В перекладі з 

грецької  Біблія означає книги.  

               — З яких частин складається Біблія? 

               — Скільки книг має Новий Заповіт? 

               — Що означає слово Євангеліє? 

 

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. 

 1. Слово учителя. 

Давньоєврейське слово, яке вживали в цьому значенні -  Ісус – „бесора”. Це звістка 

про Спасіння і Спасителя, його життя, учення, мучеництво, смерть і воскресіння.  

Ілія Ісус – грецький варіант давньоєврейського Ієшуа – „допомога”, „спаситель”. 

Христос в перекладі з грецької означає „месія” – „помазаник”. 

Всі чотири Євангелія – це проповідь Учення Христа, а викладав він свої учення у 

вигляді притч. 

Виник цей жанр на Сході. 

 

 2. Запис у зошиті. 

Притча – це маленьке повчальне оповідання без моралі. В притчі присутні два 

плани. Читач притчі сам має побачити  її прихований зміст. 

 

 3.Читання учителем Притчі про блудного сина (гл.15 Євангелія від Луки). 

 

 4. Бесіда за змістом прочитаного. 

   — Яка тема цієї притчі? (роздуми про любов, покаяння, милосердя) 

   — Чого захотів молодший син від батька? 

   — Що сталося із частиною маєтку, яку батько віддав молодшому синові? 

   — Де працював хлопець  після того, як став бідувати? 

   — Що вирішив сказати молодший син батькові, коли повернувся додому? 

   — Як зустрів батько свого сина? 

   — Чого розгнівався старший син? 

   — Що на це відповів старшому синові батько? 

 

 5. Повідомлення учнів. 

Ієронім Босх (1450 - 1516) у своїй картині „Блудний син” підкреслює падіння 

блудного сина. На картині зображений той момент, коли молодший син вирішує 
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повернутись до батька. В центрі постать блудного сина, невпевнена і покаянна, нерішуча, 

сповнена німих запитань. 

Російський поет Сімеон Полоцький (1629 - 1680) звернувся до сюжету про 

блудного сина в п’єсі „Комедія притчі про блудного сина”. В п’єсі Полоцький йде за 

сюжетом притчі, а в епілозі дає свого роду висновок, мораль притчі: необхідність послуху 

та покори для молодих: 

Благородныи, благочестивыи, 

Государи милостивыи! 

Выдесте притчу, Христом изреченну, 

По силе делом здесь: преображенну. 

Дабы Христовым словом в сердце быть 

Глубже писанным, чтобы не забыти. 

Юным и образ старейших слушати, 

На младый разум не уповати… 

 

Остання прижиттєва книжка Тараса Шевченка „Буквар південноруський 1861 

року”. В ній поет дає матеріал для духовної освіти малих дітей: це псалми, молитви. Є тут 

і молитва Єфрема Сіріна, Едеського диякона, який передав її людям як заповідь Христову: 

Господи і Владико живота мого! Дух неробства, нудьги, любострастя і марнослав’я 

не дай мені. 

Дух же доброчесності, смиренномудрості, любові даруй мені, рабу твоєму. 

Господи Царю, даруй мені зріти мої прогрішення і не осуджувати брата мого, яко 

благословен єси на віки віків. 

Амінь. 

 

6. Бесіда: 

             — Що спільне і відмінне у творах Ієроніма Босха  „Блудний син ”, Притчі про 

блудного сина з Євангелія і п’єсі Сімеона Полоцького? 

             — Про що йдеться в молитві Єфрема Сиріна? 

             — Як ви гадаєте, чому саме цю молитву Т.Шевченко  ввів у свій „Буквар 

південноруський 1861 року”? 

 

ІV. Застосування знань, умінь, навичок. 

 

                  1. Виступ учнів з творами-роздумами. 

 

                  2. Обговорення творів. 

 

                  3. Заключне слово вчителя. 

Отець Олександр Мень детально пояснював кожен момент Притчі про блудного 

сина. Він казав, що перш за все це притча про нашого Небесного Отця. Ця притча, також і 

про нас, коли ми забуваємо про свого Небесного Отця, коли ми йдемо від нього далеко... 

Коли ми відпали, відірвались, заблукали, загубились. 

Це також притча про самовдоволених людей, і тому також про нас... 

... Чи схожі ми на свого Отця Небесного? 

О.Мень аналізує всі проблеми цієї маленької, але дуже глибокої за змістом притчі: 

проблеми любові, істинного життя, ставлення до духовності, проблеми духовної суті і 

покаяння, милосердя. 

Я бажаю вам на своєму довгому і такому короткому життєвому шляху не 

розтратити свої духовні багатства, не загубити людське. 

Отцы пустынники и жены непорочны, 

Чтоб сердцем возлететь во области заочны, 
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Чтоб укреплять его средь дальних бурь и битв, 

Сложили множество божественных молитв; 

Но ни одна меня из них не умиляет, 

Как та, которую священник повторяет 

Во дни печальные Великого поста; 

Все чаще мне она приходит на уста 

И падшего крепит неведомою силой: 

Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 

Любоначалия, змеей сокрытой сей, 

И празднословия не дай душе моей. 

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, 

Да брат мой от меня не примет осужденья 

И дух смирения, терпения, любви 

И целомудрия мне в сердце оживи. 

                                                                  (А.Пушкин)   

Нехай же в наших серцях  живе любов і повага до ближнього і горить вічний 

Божественний вогонь. 

 

V.Домашнє завдання. 

Підготувати повідомлення про митців і літературу Античної культури. 

 

 

Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Урок №7 
 

Тема:                   Тематична контрольна робота №1 за темою 

                      „Найдавніші пам’ятки словесного мистецтва” 
 

Мета:                   перевірити знання учнів з теми.  

      

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Перевірка знань, умінь і навичок. 

 

І варіант 
 

Початковий рівень  (за кожну правильну відповідь  0,5 б.) 

1.Коран – це священна книга 

а) ісламу; 

б) християнства; 

в) буддизму; 

г) іудаїзму 

 

2.Веди складаються з 

а) 4-х збірників; 

б) 3-х збірників; 

в) 2-х збірників; 

г) 5-ти збірників 

 

3.Глави Корану називаються 

а) сурами; 

б) розділами; 

в) книгами; 

г) абзацами 

 

4.Біблія складається з  

а) 2-х частин; 

б) 3-х частин; 

в) 4-х частин; 

г) 5-ти частин 

 

5.Слово Заповіт з староєврейської означає: 

а) з’єднання; 

б) союз; 

в) добро; 

г) благодать 

 

6.Центральний конфлікт Старого Заповіту: 

а) між Ісусом і людьми; 

б) між Богом і людиною; 

в) між християнами і мусульманами; 

г) між Богом і Ісусом 
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Середній рівень (за кожну правильну відповідь 1 б.) 

 

1.Які священні книги народів світу ви знаєте? 

2.Що таке Євангеліє? Які ідеї в ньому стверджуються? 

3.Назвіть складові Корану. 

 

Достатній рівень (за кожну правильну відповідь 1,5 б.) 

 

1.Ідея створення та складові Біблії. Ідеї Старого та Нового Заповіту, їх втілення 

в біблійних образах. 

2.Назвіть твори світової культури в яких відображено образи Христа і 

Богоматері? 

 

 

Високий рівень ( максимально – 3 б.) 

 

Напишіть твір-мініатюру „Головні цінності християнства” 

 

 

ІІ варіант 
 

Початковий рівень  (за кожну правильну відповідь  0,5 б.) 

 

1.Веди – пам’ятка 

а) слов’ян; 

б) ісламу; 

в) індоєвропейської словесності; 

г) мусульман 

 

2.Коран виник у народів, що населяли 

а) Аравію; 

б) Африку; 

в) Європу; 

г) Азію 

 

3.У Ведах відображено: 

а)  система ведійської міфології; 

б) легенди про життя Будди; 

в) сказання про брахманів; 

г) притчі 

 

4.Євангеліє складається з 

а) 2-х частин; 

б) 3-х частин; 

в) 4-х частин; 

г) 5-ти частин 

 

5.В Старому Заповіті розповідається 

а) як часто порушувався союз Бога і людини; 

б) як Бог покарав людей; 

в) про угоду Бога і людей; 

г) про стосунки християн і мусульман 
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6.Центральним і кульмінаційним моментом  у старозаповітному конфлікті є 

а) закон даний єврейському народові через Мойсея; 

б) закон про віру; 

в) закон про вихід євреїв з Єгипту; 

г) закон про стосунки Бога і людей 

 

 

 Середній рівень (за кожну правильну відповідь 1 б.) 

 

1.З якими релігіями світу пов’язані священні книги світу? 

2.Що означає слово „Біблія”?  З яких основних частин вона складається? 

3.Які збірки Вед вам відомі? 

 

Достатній рівень (за кожну правильну відповідь 1,5 б.) 

 

1.Доля Ісуса Христа та його вчення в Біблії. 

2.Назвіть твори світової літератури та культури в яких втілено образ блудного 

сина. 

 

Високий рівень ( максимально – 3 б.) 

 

Напишіть твір-мініатюру „Головні цінності християнства”. 

 

 

Для нотаток 
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Людина та її світ у давніх 

літературах 
 

Урок №8 
 

Тема.                    Антична література  - вихідна основа  

                      європейських літератур 

 

Мета:                  формувати знання учнів про античну літературу як невичерпне 

                             джерело тем, сюжетів та образів для літературного процесу 

                             наступних епох; актуалізувати знання з теми, отримані на уроках 

                             історії; з’ясувати вплив давньогрецької та латинської мов на інші 

                             мови світу; розвивати навички опрацювання лекційного матеріалу 

                             та роботи з підручником; виховувати повагу до минулого та його 

                             культурних надбань. 

 

Обладнання:      виставка книг з історії античної культури, фотографії 

                             найвидатніших пам’яток античності, репродукції картин відомих 

                             художників  на античні сюжети, роздатковий матеріал (схема). 

 

                                                          Не вважаю за потрібне говорити про поезію   

                                                     греків  і римлян:  здається, кожна освічена  людина 

                                                     повинна мати достатню уяву про творіння величної  

                                                     древності. 

                                                                                                                        О.С. Пушкін 

 

ХІД УРОКУ 
 

I. Мотивація навчальної діяльності. 

 

II. Актуалізація опорних знань учнів: 

              — З яких понять складаються ваші уявлення про античність? 

        (Міфологія, філософія, ораторське мистецтво, афінська   демократія тощо). 

              — Що вам відомо з уроків історії про стародавні держави Грецію та Рим? 

              — Які події з життя цих держав ви вважаєте важливими, цікавими? 

              — Як ви розумієте назву культурної епохи «античність»? 

              — Імена яких діячів культури вам відомі? Чим вони уславилися? 

 

III. Демонстрація зразків найвідоміших пам’яток античності. 

 

IV. Т Л . 

Антична література – (лат. Antiquus – стародавній) – література стародавньої 

Греції та Риму. 

Тези – стисло сформульовані основні положення книги, статті, лекції тощо. 

 

V. Вивчення теми уроку. 

    1. Презентація теми й мети уроку. Запис у зошитах. 
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 2. Слово учителя. Лекція.  Учні складають тези. 

У своєму розвитку людство пройшло шлях у декілька мільйонів років. Наші далекі 

предки розділились на племена, які володіли власною територією, мовою та культурою. У 

майбутньому з цих племен утворилися народи, що сформували окремі країни. 

           Близько 4 тис. років відділяють нас від тих часів, коли на землях Стародавньої 

Греції, або Еллади, та Риму два народи створили унікальну культуру, що стала «золотим 

фондом» національних  літератур і з якої людство безперервно черпає натхненні образи, 

теми, сюжети, моральні засади. Культура стародавніх греків та римлян стала колискою 

європейської цивілізації. 

 З давнини високоосвіченою вважали ту людину, яка володіла знаннями про 

античний світ та його культуру. Чому? Відповідь проста: саме у глибинах тогочасного 

суспільства вироблялись критерії людської моралі, правила взаємин між людьми, 

кристалізувалися думки про загальнолюдські духовні цінності, порушувалися соціально-

політичні та морально-психологічні проблеми, що і сьогодні не втратили своєї важливості. 

 Античність охоплює великий проміжок часу від ІХ-VІІІ ст. до н.е.  до V ст. н.е. 

Почалась ця доба зі становлення й розвитку Стародавньої Греції. Греки називали себе 

еллінами, відповідно до назви країни – Еллади. Саме слово «греки» з’явилося набагато 

пізніше, так їх називали вже римляни. Громадянами єдиної країни греки почали 

усвідомлювати себе від 776р.до н.е., коли було започатковано Олімпійські ігри. (До речі, 

тривалий час вони вели своє літочислення саме від цієї дати). А інші народи, які не 

належали до однієї з ними культури, що в її основі лежала спільна мова, греки називали 

варварами. Естафету греків підхопили римляни. З історичними подіями Риму (падіння 

Римської імперії у V ст. н.е.) пов’язують кінець періоду античності.  

    

 Розвиток античної культури умовно поділяють на 4 періоди:  

1. Архаїчний (усна народна творчість, міфологія, епічна поезія, поеми Гомера 

 «Іліада» та «Одіссея»); 

2. Класичний ( розвиток ліричної поезії Алкея, Тіртея, Архілоха, Сапфо, Анакреонта, 

 у якій оспівується дружба, кохання, молодість, радість життя, звеличується батьківщина; 

формування театру, виникнення філософії, ораторського мистецтва, трагедії та комедії); 

3. Елліністичний (заглиблення у внутрішній світ людини, родинно-побутова тематика 

творчості); 

4. Римський (сатира Лукіана, історіографічні праці Плутарха). 

 

 Антична література виникла ще  у рабовласницькому суспільстві  і є найдавнішою 

літературою європейського світу. Перші літературні пам’ятки з’явились не раніше VІІІ ст. 

до н.е. (поеми Гомера). Найвищого розвитку грецька література зазнала у Vст. до н.е. – 

саме цей час вважається періодом грецької класики, що позначився іменами так званої 

«золотої трійці» драматургів-трагіків Есхіла. Софокла, Еврипіда  та комедіографа 

Аристофана, й характеризується бездоганністю, зразковістю. 

 Перші літературні пам’ятки римської літератури належать до ІІІ ст. до н.е. А  

кінець І ст. до н.е. – поч. І ст. н.е. справедливо називають «золотим століттям римської 

культури», пов’язуючи його з іменами Вергілія, Овідія, Горація.  

 Надзвичайно важливим є вплив давньогрецької та латини на інші мови світу: 

писемність греків та римлян покладено в основу  більшості алфавітів світу (грецька – 

українського, російського, білоруського, болгарського тощо; латина – англійського, 

німецького, французького, італійського, іспанського інш.). Чимало слів (термінів) та 

власних імен  також мають давньогрецьке та давньоримське походження. 

 Розпад Римської імперії у Vст. н.е., як уже зазначалось, завершує епоху 

античності, що тривала приблизно 12 століть. 

 Для всіх подальших часів антична література стала свого роду нормою, 

естетичним  зразком у загальній культурі людства. 
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3. Повідомлення групи учнів про здобутки античності. Робота зі  схемою. 

Прийом «Гронування».  

 

 

                              ЗДОБУТКИ АНТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

                                                              Роди літератури 

                                                              (епос, лірика, драма) 

                      Писемність                                                     Віршові розміри 

                       (алфавіти) 

  

Науки                                                                                                               Філософія  

(фізика, математика,                                                                                          (Епікур, Платон,  

історія)                                                                                                               Демокрит) 

 

                                                                                                                                       

Цілісна                                                                                                                           Медицина                                                                                                                     

система                                                                                                                          (Гіппократ)                                                                                                        

законності та 

державності                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

 

Музика                                                                                                       Архітектура та 

                                                                                                                        скульптура 

 

 

Термінологія                                                                                      Власні імена 

 

 

                                      Театр                  Міфологія                Мораль 

 

 

 Теми, сюжети й образи античності – невичерпне джерело натхнення для митців 

усіх наступних часів.  Вони надихали на створення шедеврів світової літератури таких 

визнаних майстрів, як Данте, Петрарка, Леонардо да Вінчі, В.Шекспір, Рембрандт, Рубенс, 

В.А.Моцарт, О.Пушкін, Ф,Тютчев, М.Цвєтаєва, Т.Шевченко, І.Франко, Л.Українка та інш. 

Їхнім творам властива філософська глибина, довершена майстерність, справжня щирість 

почуттів. 

 Окремо слід зазначити, що античне мистецтво творилося на міфологічній основі. 

Від того часто складається враження ( при читанні творів античної літератури), що греки, 

зокрема, жили у напівреальному-напіввигаданому світі, відчуваючи незриму присутність 

богів. Давнім грекам, які не уявляли плину часу, не спадало на думку, що певні події 

відбулися дуже давно. Ці події вони сприймали як частину власного життя. Ось чому 

практично все мистецтво  побудовано на міфологічній основі і на початкових стадіях 

розвитку пов’язане з релігією. Для мистецтва давніх греків характерний так званий 

синкретизм – нерозривний зв'язок художньої творчості та релігії. 

 Будучи наділеною багатством вимислу, антична література вирізняється ще й 

піднесеною людяністю, глибокою повагою до внутрішнього життя людини. Саме з цього 

бере свій початок  гуманізм. Отже,  поступово найголовнішою темою античної літератури 

стає земне існування людини, її думки, почуття, переживання,  що набуває найвищої 

цінності для літератури. Саме у мистецтві людина намагається усвідомити сенс свого 

життя на Землі, зв’язки з минулим, природою, суспільством. 

 

Здобутки 

античності 
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 4. Перевірка записів у зошитах. 

       Зразок: 

— Давня Греція  та Рим – колиска європейської цивілізації. 

— Антична література – золотий фонд національних літератур. 

— V ст. до н.е. – період грецької класики.  І ст. до н.е. – «золоте століття» 

римської культури. 

— Гомер, Есхіл, Софокл, Еврипід, Аристофан, Вергілій, Овідій, Горацій – творці  

найвідоміших  літературних пам’яток античності. 

— Здобутки античності: започаткування основ наук, розробка літературних родів 

та жанрів, винайдення віршових розмірів, писемності, заснування театру тощо. 

— Міфологія – основа античної літератури. 

— Синкретизм – нерозривний зв'язок художньої творчості та релігії. 

— Теми, сюжети та образи античності – невичерпне джерело для митців 

наступних епох, норма й недосяжний зразок. 

 

 5. Робота з епіграфом. 

 

 6. Рефлексія. 

     —  Для чого кожній освіченій людині у сучасному світі треба знати античну 

літературу? 

  

7. Підсумки: 

               — Як ви розумієте вислів: «Культура людства почалась з античності»? 

               — Доведіть справедливість твердження: «Антична література – вихідна основа 

європейських  літератур».  

              — Наведіть приклади впливу давньогрецької та латинської мов на інші мови 

світу. 

 

VI. Домашнє завдання.  

              1. Опрацювати статтю підручника. Підготувати усний виступ на тему: 

«Невичерпні джерела античності». 

              2. Індивідуальне повідомлення. «Вплив рабовласницького суспільства на  

розвиток культури». 

 

 

          Для нотаток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Урок №9 
 

Тема.                    Оспівування людини та її світу  як одна з 

                       провідних тем античної літератури 

 

Мета:                    поглибити знання учнів про античну літературу, її теми, сюжети 

                               та образи; показати, що однією з її провідних тем античності стає 

                               зображення людини та її світу; розвивати навички презентації 

                               власного виступу зв’язного мовлення; виховувати громадянські 

                               почуття учнів, гуманізм та полікультурність, любов до життя. 

 

Обладнання:        репродукції картин на античні сюжети, фотографії зразків 

                                античної скульптури та архітектури, книги з історії культури 

                                Давньої Греції та Риму. 

 

                                                           Є видовище прекрасніше, ніж небо, -  

                                                            глибина людської душі.  

                                                                                                                    В. Гюго 

                                                                      

                                                            Міра всіх речей – людина. 

                                                                                                                   Протагор  

                                                            

                                                           Там, де, завдяки  прекрасним  людям 

                                                           з’явилися  прекрасні  статуї,  ці  останні,  в 

                                                           свою чергу, впливали на перших, і держава 

                                                           була зобов’язана прекрасним статуям  

                                                           прекрасними людьми. 

                                                                                                                        Лессінг 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

      — Оперативна перевірка фонових знань. Тест. 

 

1. Термін «антична література» означає: 

       а) зразкова література; 

       б) давня література; 

       в) самобутня література; 

       г) давньогрецька література. 

 

2. Доба античності тривала  

       а) з VІІІ ст. до н.е. по V ст. н.е. 

       б) з V ст. до н.е. по І ст. до н.е.   

       в) з V ст. до н.е. по V ст. н.е. 

       г) з І ст. н.е. 

 

3. Основою античної літератури є 

       а) досвід більш давніх літератур світу; 

       б) фольклор; 
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       в) міфологія; 

       г) героїчний епос. 

 

4. Перші літературні пам’ятки давньогрецької літератури пов’язані з ім’ям 

       а) Есхіла; 

       б) Аристофана; 

       в) Гесіода; 

       г) Гомера.   

 

5. «Золотим віком» римської культури вважається 

       а) ІІІ ст. до н.е. 

       б) к. І ст. до н.е. - поч. І ст. н.е.    

       в) V ст. н.е. 

       г) ІІ ст. н.е. 

 

6. Нерозривний зв'язок художньої творчості та релігії у давніх літературах 

називається 

       а) синкретизмом;       

       б) гуманізмом; 

       в) історизмом; 

       г) синтезом. 

 

7. Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» створено у 

       а) римському періоді; 

       б) класичному періоді; 

       в) елліністичному періоді; 

       г) архаїчному періоді.     

 

8. Епоха античності  завершилась у зв’язку з  

       а) появою міст-полісів; 

       б) розпадом Римської імперії; 

       в) було вичерпано творчий потенціал; 

       г) завойовницькими війнами.     

 

9. Стародавні греки називали себе 

       а) громадянами; 

       б) митцями; 

       в) спартанцями; 

       г) еллінами. 

 

10. Народи, які  не були об’єднані спільною з греками культурою та мовою, 

називались ними 

       а) чужинцями; 

       б) рабами; 

       в) варварами; 

       г) римлянами. 

 

11. Піднесена людяність, любов і повага до людини, її внутрішнього світу – це 

ознаки 

       а) моральності; 

       б) гуманізму; 

       в) громадянства; 
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       г) релігійності. 

 

12. Чим стали для світової літератури теми, сюжети й образи античності? 

       а) історією; 

       б) пам’яткою; 

       в) зразком, джерелом натхнення; 

       г) початком цивілізації. 

      

III. Прослуховування усних виступів учнів.  

   — на тему «Невичерпні джерела античності». 2-3 учні. 

 

        Обговорення. 

 

IV. Підсумкове запитання: 

             — Чому теми, сюжети й образи античності вважаються невичерпними джерелами 

для  сучасної літератури? 

 

V. Вивчення теми уроку.     

    1.  Презентація теми й мети уроку.  

   

    2. Слово учителя. 

      У глибині тисячоліть сховано найдорогоцінніші скарби людства – художні 

надбання давніх народів, що стали колискою європейської цивілізації. Сьогодні 

неможливо уявити світову культуру без здобутків античних філософів, митців, 

скульпторів, поетів. Силою свого духу й таланту вони пройшли через час і простір і 

сьогодні знову і знову дивують нас перлинами своєї творчості. 

      На минулому уроці ми з вами говорили про те, що з плином часу, розвитком 

цивілізації у свідомості та культурі античного світу поступово відбувається перехід від 

напівреального існування до цілком земних тем і проблем, пов’язаних із життям людини. 

Ознаки цього переходу помітні уже в міфології. Грецькі боги й богині – не зважаючи на 

свої надприродні здатності – цілком подібні до людей. Їхні вчинки й поведінка мають 

людську природу: вони  кохають, ненавидять, зраджують, сваряться, мстяться, 

домовляються. І якщо боги подібні до людей, то чому б людям не бути схожими на богів?   

      У свідомості греків відбувається  кардинальні зміни - в центр Всесвіту та усього 

сущого на Землі поставлено людину (принцип антропоцентризму). Посилюється її 

значення та цілеспрямована діяльність. Настане момент, коли, говорячи про наукові 

досягнення давньої людини, античні філософи зрозуміють унікальність людини (див. 

епіграф 2). Уже в давньогрецьких міфах звучить пророцтво, що настане загибель грізної 

стихії, ім'я якій Зло, а природа стане підвладною людині. Згадаймо античні статуї, що 

зображують людину з надзвичайно розвиненою мускулатурою. Культ фізичної 

досконалості, краси тіла людини  високо цінувався у греків. А її погляд, на відміну від 

єгипетських зображень непорушності у виразі обличчя й очей, у еллінів вже стане 

допитливим, таким, що прагне розкрити найпотаємніші загадки буття. Усвідомлення 

свободи як найвищої цінності стане свідченням моральної перемоги над непереборними, 

на перший погляд, темними силами. Таким чином, уявлення давніх греків про ідеал 

людини складалися з високих вимог до краси її тіла й моральної досконалості. 

      Окремо слід сказати про специфічну, надмірну «пристрасть» греків до незгод і 

суперечок, які завдавали чималого лиха цьому палкому народові. Втім, раціональне 

начало взяло гору, й греки започаткували Олімпійські ігри(мирні спортивні змагання), в 

основу яких було покладено благородну традицію - встановлення миру на території всієї 

Еллади допоки тривають змагання.  

      Ці зміни відбуваються в елліністичний період розвитку античної культури 
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( к. ІV ст. до н.е. – 30-ті рр. до н.е.). За нових історичних умов митці відходять від 

історичних, суспільних та громадянських проблем, заглиблюючись у внутрішній світ 

людини. Героїчна тематика поступається місцем родинно-побутовій,  моральній та 

раціональній. 

      Таким чином, найвищою цінністю на землі стає людина з  непростим світом її 

почуттів та переживань. 

— Чому ж відбуваються зміни у свідомості людини? 

 

    3. Прослуховування індивідуального повідомлення. 

         

  Зразок. 

      Із розвитком рабовласництва у V ст. до н.е. Греція досягає найвищого розквіту. 

У минуле відходив старий патріархальний уклад, звільнялось більше простору для 

ініціативи, зростали поліси (міста-держави), у яких розвивалися ремесла. Дешева праця 

нескінченного потоку рабів витісняє  працю вільної людини. Вивільняється час для 

творчого життя, розвитку наук і мистецтва, подорожей, торгівлі, державної діяльності. 

      У нових суспільних умовах  розвивається  й  особистість людини. 

Ускладнюються й її духовні та соціальні запити. Громадянин грецького полісу  живе 

інтересами міста, бере участь у його управлінні, захисті, торговій та ремісницькій 

діяльності. Йому надані права свободи слова, відстоювання власної думки, критики 

державних діячів( це базувалося на переконанні, що істина є знанням, яке спирається на 

факти й логіку як розумне начало).  

      Чим більше розвивається людина, тим ширшими стають обрії перед нею. 

Література цього періоду засвідчує складність внутрішнього світу людини: у творах 

знаходять відбиток певні протиріччя  між людиною та суспільством, або, за уявленнями 

давніх  греків, між людиною та богами, людиною та її долею. 

 

   4. Робота з епіграфом  № 3. 

  

   5. Бесіда: 

     — Що таке життя людини? 

     — У чому його сенс?  Цінність? 

     — Які відповіді на ці запитання дає міфологія? 

 

   6. Узагальнення. 

      Саме міфологія була покликана вивільнити свідомість еллінів від первісного 

страху  перед незрозумілими силами природи. Створивши богів, серед яких най 

авторитетнішими були Зевс, Аполлон, Афіна, Деметра, Діоніс та інш., греки намагалися 

задобрити їх, а згодом перестали боятися. Сміливо придивляючись до богів, вони 

пізнавали природу людини, її складний внутрішній світ, сповнений найрізноманітніших 

почуттів, переживань, прагнень. 

      Уже в міфах, а пізніше у творах класиків античної літератури було узагальнено 

погляди древніх на людину: 

 

                   Дивних багато у світі див, 

                   Найдивніше із них – людина… 

                                  Софокл. «Антігона» 

              — Як ви розумієте ці слова давньогрецького трагіка Софокла? 

 

  7. Висновок.  

Міфологія в античному суспільстві стала етикою, філософією, наукою та 

мистецтвом життя людини. 
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 8. Складання таблиці: 

Мораль і філософія античності 
Зразок: 

 

№ 
Міфологічні та 

античні герої 

Людина та її світ – найважливіша тема 

в античній літературі 

 

    1 

    2 

  

    3 

 

 

 

    4 

 

 

    5 

    6 

    7 

 

 

    8 

    

    9 

   10 

 

   11 

    

   12 

   13 

   14 

    

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20  

 

 

Афродіта                                            

Ікар 

 

Гектор,  

Одіссей 

 

 

Геракл 

 

 

Прометей 

Нарцис 

Арес 

  

 

Ахілл –  

Патрокл 

Пенелопа 

Паріс –  

 Єлена 

Хірон 

 

Едіп   

Орфей 

Аполлон,  

Музи 

Асклепій 

Дедал 

Гермес 

Феміда 

Андромаха 

Арахна 

 

 

Кохання 

Роздуми  про місце людини у Всесвіті. 

Мрія. Безстрашне дерзання 

Патріотизм. Втрата Вітчизни – лихо,  

страшніше за смерть.   

Ностальгія, туга за батьківщиною.  

Здатність на самопожертву.  

Праця. Працювали всі: і боги, й люди.  

Геракл – трудівник і безкорисливий  

благодійник людей. 

Самопожертва 

Самопізнання 

Осуд війни як найбільшого лиха.  

Презирство до Ареса – на його честь  

не зводились храми 

Дружба, обов’язок 

Вірність у коханні 

Кохання, захоплення красою людини 

Моральне вдосконалення. Потяг до добра.  

 

Мудрість 

 

Боротьба з несправедливістю, суд над собою 

Поетизація музики й співу 

Піднесення ролі мистецтва 

 

Фізичне здоров’я людини 

Винахідництво, прагнення свободи 

Торгівля, ремісництво, подорожі 

Справедливість 

Любляча дружина. Відданість. 

Професіоналізм, майстерність 

Найбільша цінність – свобода 

 

 

9. Підсумки. Слово учителя. 

      Найбільша цінність античної літератури, в основу якої  покладено міфологію, 

створювану  протягом багатьох століть, полягає у тому, що її зразки  «відкриті» для 

усього людства, вони відкривають безмежні можливості для самопізнання та 

самовдосконалення, формують моральні й етичні основи життя, збагачують людину 

духовно та естетично. Для багатьох давніх народів вищим зразком, еталоном краси було 

зоряне небо, яке асоціювалось із Всесвітом – безмежним й величним, живим й мислячим, 

довершеним й сповненим всепоглинаючої любові божественним витвором. Та і воно 
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поступилось місцем  Людині. 

     

10. Робота з епіграфом № 1. 

         Рефлексія. 

                — Давні люди вірили в існування  «непорушної гармонії життя». Як ви     

розумієте цей вислів?  

                — У чому ви бачите зміст життя, його необхідність та користь? 

 

VI. Домашнє завдання.     

                — Завдання для мікрогруп учнів - прочитати міфи, що входять до найвідоміших 

циклів. Скласти стислу письмову характеристику циклу. 

І гр. – цикл міфів про аргонавтів; 

ІІ гр. – троянський цикл; 

ІІІ гр. – фіванський цикл. 

               — Прочитати міфи за власним вибором, визначити складові світу людини 

(доповнити таблицю). 

 

 

Для нотаток 
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Урок №10 
 

Тема.                    Найвідоміші цикли міфів: про аргонавтів,  

                       троянський, фіванський 

 

Мета:                   формувати знання учнів про основні цикли давньогрецьких міфів, 

                              пояснити, що міфічне світосприйняття стало особливою стадією у  

                              розвитку художнього осмислення дійсності; розвивати навички 

                              самостійної роботи у групах, логічне мислення; виховувати  

                              естетичні смаки учнів, прагнення інтелектуального розвитку . 

 

Обладнання:       тексти міфів, ілюстративний матеріал,  картки із запитаннями для 

                               творчих звітів. 

. 

                                                                              Міфи – душа народу, що мріє, 

                                                                              розповідає свою історію тривалі  віки. 

 

                                                                                                                         Т. Уайлдер 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів: 

               — Яку літературу називають античною? 

               — Чим стала антична література  для наступних культурних епох? 

               — Назвіть найвідоміших діячів культури античності та їхні заслуги перед світом. 

               — Яка тема стала наскрізною в літературі елліністичного періоду? 

               — Що називається міфом?  

               — Який вплив на розвиток античної літератури мала міфологія? 

               — Поясніть значення висловів «міфічне світосприйняття», «гуманістичний 

погляд». 

 

ІІІ. Вивчення теми уроку. 

    1. Презентація теми й мети уроку.  

 

     2. Слово учителя. 

       Животворними джерелами античної літератури й мистецтва взагалі стала 

міфологія. Власне міфи і складають найціннішу частину літературної спадщини ранніх 

епох давньогрецької цивілізації. Саме через міф представники древніх цивілізацій 

намагалися пояснити своє розуміння світу, місце людини у ньому, зв'язок людини з 

величною Природою. Міфології, таким чином, відводилась особлива роль у художньому 

пізнанні світу.  

       Міфологічні персонажі увійшли до культури й мистецтва європейських 

народів. Їх часто згадують у літературних творах, надаючи нового, оригінального 

тлумачення. Міфологічні сюжети стали основою багатьох шедеврів образотворчого 

мистецтва, а міфічні образи утворили чимало мовних метафор ( «крилатих висловів»): 

«яблуко розбрату», «ахіллесова п’ята», «скринька Пандори», «авгієві стайні» тощо. 

       Значно збагатили світову культуру цикли міфів, найвідомішими серед яких є 

троянський, фіванський, про аргонавтів. 
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 3. ТЛ. 

Цикл – (гр. kyklos -  коло) – ряд художніх творів, об’єднаних за задумом автора 

спільною темою, персонажами тощо в єдину естетичну цілісність. 

  

4. Робота в групах та творчий звіт за планом: 

 — Загальна характеристика циклу. 

 — Стислий виклад змісту. 

 — Зв’язна розповідь на основі опрацьованих запитань. 

 — Значення циклу для літератури. 

 

І група. 
        Матеріал для учителя. 

        Троянський цикл міфів є найвизначнішим у давньогрецькій міфології. Саме 

його персонажі стали героями славнозвісних поем Гомера «Іліада» та «Одіссея». 

Щоправда, персонажі цього циклу лише умовно є міфологічними, адже археологічні 

дослідження ХІХ ст. (Г.Шліман) доводять можливе реальне існування багатьох із них. 

Так, Агамемнон, міфічний цар Мікен, справді був царем.  Палац Агамемнона було 

розкопано і знайдено матеріальні підтвердження його життя. Доведено також існування 

Трої й пожежу, внаслідок якої її було зруйновано.  Тож цілком можливо припустити, що й 

Ахілл, Гектор, Одіссей могли існувати справді, хоч і великою є доля сумнівів. Тим не 

менше, вони залишаються міфічними постатями, але мають живі людські характери: 

Ахілл – запальний, Одіссей – хитрий, але й мудрий водночас, Гектор – мужній, Аякси – 

відважні.  Із троянським циклом пов’язані такі  «крилаті вислови»: «суд Париса», «яблуко 

розбрату», «Єлена Прекрасна», «дари данайців».   

 

— Назвіть головних героїв циклу. 

— Чому яблуко з надписом «найвродливішій» Паріс присудив Афродіті? 

— Що стало причиною Троянської війни? 

— Хто з грецьких героїв бере участь у поході проти Трої? 

— З якою метою Менелай з Одіссеєм прибувають до табору троянців? Про що 

свідчать їхні наміри? 

— Чому Паріс не підтримав рішення народних зборів про укладання миру з греками, 

про повернення Єлени та награбованих  скарбів Менелая? 

— Що вплинуло на остаточне рішення троянців розпочати війну? 

— Чому троянці, не зважаючи на численні перемоги греків, не попросили перемир’я? 

— Чому Аполлон спрямовує стрілу Паріса у вразливе місце Ахілла? 

— У який спосіб Одіссей надумав здолати троянців? 

— Про що благав троянців Лаокоон? Чому він не вірив у щирість дарів греків? 

— Як загинула Троя – наймогутніше з азійських міст? 

— Кому з жителів Трої вдалось врятуватись? 

— У чому моральний сенс сюжету? 

— Які «крилаті вислови» з’явились завдяки цьому циклу міфів? 

 

ІІ група. 
            Матеріал для учителя. 

   Міфологічний цикл про аргонавтів  розповідає про подорож героя Ясона до 

Колхіди за золотим руном у товаристві поважних героїв: Геракла, який уславився 12 

подвигами та мужніми вчинками, Тезея, який переміг Мінотавра, та славетного співака 

Орфея. Скоріш за все мандри й пригоди  аргонавтів змальовують реальні морські походи 

греків до берегів Чорного моря. Подвиги ж Ясона, здійснені за допомогою Медеї, дочки 

колхідського царя, свідчать про складність і небезпеку мандрів і мужність героїв. Так, 

Ясонові наказано було зорати поле биками, що дихали вогнем, посіяти драконові зуби, а 
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потім побороти мужів, що виросли з тих зубів. Ясон впорався із всіма завданнями, зумів 

викрасти золоте руно за допомогою Медеї. Але даний цикл не лише звеличує, а й 

засуджує  Ясона, який зраджує Медею, відмовляючись від  неї. Проте й Медеї зазнає 

осуду греків: вона зрадила батька заради кохання до Ясона, зрадила й батьківщину.  Зради 

греки не вибачали, будучи впевненими, що зло має бути покараним. 

   Проблему зради у трагедії «Медея» через кілька століть порушив давньогрецький 

драматург Еврипід, надавши їй оригінального тлумачення. Еврипід змальовує людину 

такою, якою вона є у житті, допомагає їй «пізнати саму себе», показує, як мало потрібно, 

щоб людина сама стала причиною власних нещасть, яка маленька відстань відокремлює 

іноді добро від зла, як легко переступити межу між ними і як неможливо повернути усе на 

свої місця. Особливу увагу драматурга привертає людська душа, передусім – душа жінки, 

її глибини й таємниці. У творчості Еврипіда  людина припускається помилок, зазнає 

життєвого краху, бо несе у собі багато негативного. Так у літературі  з’являється 

психологічний аналіз людської особистості.   

 

— Хто такий Ясон? 

  — Яку умову поставив  підступний Пелій Ясонові , щоб повернути йому владу над 

містом Іолк? 

— Кого покликав Ясон у похід до Колхіди за золотим руном? 

— Як було названо корабель? 

— Хто з богів допомагав аргонавтам? 

— Які перешкоди довелось здолати героям? 

— Чому Медея допомагає Ясонові? 

— Чи є зрадою її вчинок? 

— Чи можна коханням виправдати зраду? 

— Що штовхає Медею до помсти Ясонові? 

— Як помирає Ясон? Чи є ця смерть символічною?   

 

ІІІ група. 
          Матеріал для учителя. 

   Фіванський цикл міфів  присвячений  цареві Фів Едіпу  та його трагічній долі. 

Едіп міг би увійти  до числа найславетніших міфологічних героїв, адже він зміг перемогти 

Сфінкса ( у грецькій міфології напівжінка, напівлевиця, що мешкала на скелі поблизу Фів; 

вона задавала перехожим складну загадку («Хто вранці ходить на чотирьох ногах, вдень – 

на двох, а ввечері – на трьох») і, не отримавши відповіді, пожирала їх. Загадку Сфінкса 

розгадав Едіп ( людина – дитинство, зрілість, старість), після чого Сфінкс кинулась зі 

скелі. Фіви було звільнено. Проте Едіпові не судилось щастя. 

   На перший план у міфах цього циклу виходить доля  царя, рокована йому богами 

(убивство батька та одруження із власною матір’ю), а також трагічна доля його дітей. Ці  

теми у  дали привід психологам майбутніх поколінь говорити про комплекс Едіпа. 

   Фіванський цикл засвідчив розпад героїчної міфології, на зміну якій приходять 

міфи про родове прокляття, причиною якого у даному випадку є кровозмішування, що 

різко осуджувалось греками.  

   Міфи фіванського циклу стали життєдайним джерелом для творчості видатного 

поета-трагіка  зі Стародавньої Греції Софокла. Головний герой його трагедії «Едіп-цар», 

легендарний цар Фів, мужньо вступає у боротьбу із самою долею, фатумом, що його 

елліни вважали сильнішим від богів, непереможним владарем людей і богів. Едіп у 

Софокла  викликає захоплення читачів особливо у той момент, коли, зрозумівши, що 

вчинив злочин, якого намагався уникнути всіма силами душі, стає суддею над самим 

собою і виносить собі найсуворіший вирок. 

 

— Яке пророцтво тяжіло над Лаєм? 
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— Чим можна пояснити жорстоке поводження Лая з новонародженим сином? 

— З якою метою Едіп вирушає у Дельфи? 

— Яка доля чекала на Едіпа? 

— Як сталося, що Едіп убив власного батька? 

— Чому він вирішує визволити мешканців Фів від Сфінкса? 

— У який спосіб справдилося друге веління долі Едіпові? 

— Чи справедливо вчинив Аполлон, наславши пошесть на Фіви? 

— Як можна було врятувати громадян? 

— Як у відповіді оракула відбивається мораль давньогрецького суспільства? 

— Опишіть сприйняття Едіпом істини про своє життя. 

— Що змушує Едіпа вдатися до самосуду? 

— Схарактеризуйте вчинок Антігони, яка йде  у вигнання разом із сліпим батьком. 

— Чому прокляття переслідують і дітей Едіпа, і його нащадків – епігонів?  

— У чому трагізм долі Едіпа? 

 

   5. Підсумки. 

           Чому міфологічне світосприйняття стало особливою стадією у розвитку 

художнього пізнання людиною навколишнього світу та самої себе? 

 

IV. Домашнє завдання.   

               1. Добрати матеріал про Гомера.  

               2. Творчій групі скласти схему сюжету «Іліади». 

 

 

Для нотаток 
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Урок №11 
 

Тема.                   Гомер – легендарний основоположник 

                      європейської літератури. Гуманістичний пафос 

                      «Іліади» - осуд війни та її жорстокості, 

                       співчуття людському горю 

 

Мета:                   познайомити учнів із легендарною постаттю Гомера; формувати 

                               знання про епічну поему; розкрити художню майстерність 

                               Гомера у створенні поем; розвивати логічне мислення учнів, 

                               їхню творчу уяву, навички сприйняття лекційного матеріалу; 

                               виховувати повагу до пам’яток культури, громадянську позицію 

                               дітей, осуд антигуманної сутності війни. 

 

Обладнання:     фотографії античних скульптур Гомера та давньогрецьких богів, 

                             їхніх храмів, виставка різних видань «Іліади» та «Одіссеї» Гомера; 

                             ілюстративний матеріал до «Іліади», роздатковий матеріал 

                             (схеми). 

 

                                           …Той, який словом своїм нездоланних героїв  уславив… 

                                                                                                                         З епітафії 

                                        Гомер стоїть на початку, всередині і наприкінці життя  

                                        кожного  юнака, кожного зрілого мужа й кожного старця . 

                                                                                    Ліон Хрісос, гр. філософ І ст. н.е.    

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів: 

    — Яке значення  для сучасної людини мають художні пам’ятки античності? 

    — Чому античну літературу називають вихідною основою європейських  

літератур? Аргументуйте відповідь. 

 

ІІІ. Вивчення теми уроку. 

   1. Презентація теми й мети уроку.  

    

   2. Поетична хвилинка 

                        Гомер 

Безжальний час все зводить нанівець, 

І що ви, люди, знаєте про мене? 

Хіба лиш те, що я, сліпий співець,  

Спізнав, як бог, осяяння натхнення. 

      Де народився я – ніхто не зна, 

     Сім древніх міст на те претендували, 

     Та піднялася забуття стіна, 

     І залягли століття, мов навали. 

Моїх річок розлиті береги, 

Поховані давно руїни Трої. 

Але жили й живуть, немов боги, 
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Ахілл і Одіссей – мої герої. 

     Мій епос, як божественний чертог, 

     Піднісся над минулими віками, 

     І я живу з античними богами,  

     Вже й сам напівлегенда, напівбог. 

                                         Микола Негода 

 

— Про які обставини життя та творчості  Гомера  йдеться у поезії? 

— Наскільки поетові вдалось розкрити внутрішній світ Гомера? 

— Чи доводилось вам раніше читати про Гомера? Чи знайомі ви з його творами? 

— На які питання ви хотіли б отримати відповіді? 

 

   3.  Розповідь про Гомера. Індивідуальні  повідомлення. 

 

   IV.  Словникова робота 

Аед -  творець епічних пісень 

Рапсод -  збирач і виконавець героїчних сказань ( часто під акомпанемент ліри). 

 

Матеріал для учителя. 

        — Повідомлення біографів: 

Не одне покоління людей задавалось питанням: хто ж такий Гомер? Хто цей 

геніальний аед, що вже майже 3 тисячоліття його поеми продовжують хвилювати своєю 

натхненною оповіддю читачів усього світу?  Античність не залишила нам жодних 

достовірних відомостей про особистість та біографію поета. Немає таких відомостей й у 

самих поемах «Іліада» та «Одіссея», що, очевидно, належать Гомерові. Усі поетичні 

заслуги автор поем приписує Музі, а не собі: 

               

               Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго 

               Світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши… 

                                                                           Пер. Б.Тена 

 

Принаймні  7  грецьких міст ( Смирна, Хаос, Колофон, Саламін, Родос, Аргос, 

Афіни) намагались вибороти право називатись батьківщиною поета. 

 

  — Презентація зображення поета ( фотографія античного погруддя). 

     Історик Геродот вважав, що Гомер жив у ІХ – VІІІ ст. до н.е., приблизно у ту 

епоху, з якою сучасна наука пов'язує створення поем. 

     По-різному представляли Гомера у різні часи, тому й оповиті легендами його 

ім’я та життя. За однією з легенд, жив на острові Хаос мудрий сліпий співець ( «гомер» у 

перекладі – сліпий) не обтяжений майном та життєвими справами. Перебував він під 

покровительством богів, які, забравши у нього очі,  наділили поета внутрішнім зором та 

даром пророцтва. За іншою, Гомер був сином бога річки Мелес (Мелета, друге ім'я поета – 

Мелесіген – «син Мелеси») та річкової німфи Кретеїди, яка була вигнана з рідного міста 

Кіме до Смирни й невдовзі стала дружиною співця Фемія, який назвав її дитину своїм 

сином та учнем. Тямущій хлопець перевершив свого учителя, а згодом, осиротівши, 

вирушив у мандри, щоб побачити світ. Юнака спіткала хвороба очей. Він поспішив до 

берегів батьківщини, сподіваючись одужати, але назавжди втратив зір. Проте не зникло з 

його пам’яті все почуте й побачене. Перебування на Ітаці (майбутній батьківщині Одіссея) 

та Пелопоннесі (край ахейців) стало благодатним ґрунтом для створення поем «Іліада» та 

«Одіссея». Чимало негараздів випало на долю Гомера, та завжди знаходились  люди, які 

простягали йому руку допомоги. Всіх їх із вдячністю поет згадає у своїх поемах.  
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     Легенда сповіщає, що помер поет на півдорозі до серця Еллади – Афін, куди 

схвильований сивочолий старець у зеніті слави поспішав, щоби зустрітися з цим величним 

містом. Життя його обірвалось на невеликому острові Іес, де й поховано поета. Епітафія 

на його могилі сповіщає: 

                  

                     Тут божественний Гомер під покровом землі спочиває, 

                     Той, який словом своїм нездоланних героїв уславив. 

 

     — Повідомлення літературознавців 

     З ім’ям Гомера пов’язане так зване «гомерівське питання», яке стосується 

зокрема авторства поем «Іліада» та «Одіссея». Очевидно, не розуміючи, як одна людина, 

мандруючий співець, жебрак, могла утримувати в пам’яті десятки тисяч віршів, елліни, а 

за ними й вчені - дослідники   поем поставили під сумнів факт існування автора. 

     Тим не менше, вважається, що Гомер є автором двох старовинних поем «Іліада» 

та «Одіссея», що тривалий час сприймалися  у Греції шкільними підручниками і служили 

взірцем для наслідування поетам Греції та Риму. З давніх часів вони є осередком мудрості. 

Їх завчали напам’ять, переписували, займались тлумаченням. І до сьогодні поеми є цінним 

історичним джерелом, що дає знання про тогочасне грецьке суспільство, коли елліни ще 

не мали власної писемності, та навчає поетичної майстерності .  

 

    — Повідомлення істориків      

     Поеми було створено приблизно у ІХ – VІІІ ст. до н.е., вони передавались усним 

шляхом, а були записані у VІ ст. на особливому іонійському діалекті ( загально грецька 

мова з’явилась тільки у  ІV – ІІІ ст. до н.е. Сталося це в Афінах під час правління 

Пісістрата: спеціальна комісія ухвалила єдиний текст поем, що відомий до наших часів. 

     Обидві поеми Гомера входять до так званого Троянського міфологічного циклу, 

в якому об’єднано ряд міфів, що відображають боротьбу греків за оволодіння 

малоазійським містом Іліон (звідси назва поеми «Іліада» - «пісня про Іліон»), або Троєю. 

У них розповідається про героїчні події десятилітньої Троянської війни та мандри одного 

з її учасників – Одіссея. 

     Тривалий час події, змальовані в поемах, вважались міфічними, легендарними, 

хоча греки наполягали на тому, що приблизно у ХІІ ст. спалахнула затяжна Троянська 

війна (історичні джерела наводять дати 1194 – 1184 рр. до н.е.).  

     Про похід ахейців на Трою оповідає єдине джерело – гомерівський епос. Ці події 

вважалися вигаданими, а сама Троя  - неіснуючим містом. 

     Багато хто прагнув знайти Трою, та жодна експедиція не дала результатів.  

У 70-ті рр. ХІХ ст. Г. Шліман, палкий прихильник усього античного, який все життя  

мріяв знайти легендарне місто (для цього самотужки здобув освіту, опанував 14 мов, 

окрім давньогрецької, накопичив чималі гроші для спорядження експедиції тощо), 

береться довести, що Троя – не вимисел. 

     Де шукати сліди овіяного легендами міста – невідомо, адже будь-який берег 

Середземного моря міг бути пов'язаний з героїчною Троєю, її виснажливою облогою та 

жахливим знищенням. 

     Ітака, Греція, Туреччина… Зрештою, після 3 років розкопок, на пагорбі Гісарлік 

( Мала Азія, біля протоки Дарданелли)  було знайдено руїни легендарного міста, що його 

трагічну історію греки переповідали протягом 5 століть, після чого з’явилися поеми 

Гомера.  

 

    — Повідомлення літературознавців. Історико-міфологічна  основа поеми «Іліада». 

            У ХІІ ст. до н.е. відбулась війна між ахейцями (Греція) та жителями Іліону 

(Троя). Про ці події греки склали троянський цикл міфів, а Гомер використав  його як 

сюжетну основу для своїх епічних поем. 
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 V. Робота зі схемами: 

 

 

 

Схема 1. 

 

 

 

Е П І Ч Н А         П О Е М А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Епос: 

 

- сюжет; 

      

- оповідна форма; 

 

- персонажі 

                            Лірика: 

 

            - ліричний                                 

відступ; 

 

           - почуття та  

              переживання  

              героїв  

 

 

 

 

 
Драма: 

- дія; 

- конфлікт; 

- монологи, діалоги 

Епічна поема – твір 

великого обсягу, у 

якому поєднано 

елементи епосу,     

лірики й драми. Е.П. 

починається із заспіву, 

що виконує роль 

початку твору й 

служить ліричним 

вступом до оповіді і є 

важливим елементом 

композиції   
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Схема 2. 

 

 

 

 

МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА 

ПОЕМИ ГОМЕРА «ІЛІАДА» 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Перенаселення                                Скоротити                                      Війна між  

     Землі                                            рід людський                                    греками та 

                                                                                                                      троянцями 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕВС 

 

ПРОБЛЕМА 

 

ПРОХАННЯ 

ЗЕМЛІ 

 

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 
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Схема 3. 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Г  е  р  а                                                  А  ф  і  н  а                   А  ф  р  о  д  і  т а   
     (влада над Азією)                         (воєнна слава й перемоги)              (кохання ) 

 

                                   П      Р     О     П     О     З     И     Ц     І     Ї 

                                                                                                                                    к 

                                                                                                                                    о 

                                                                                                                                    х 

                                                                                                                                    а 

                                                                    П  а  р  і  с                                              н 

                                                    (найвродливіший зі смертних;                            н 

                                            адення дружини спартанського царя Менелая )        я 

 

 

                                                                                                                             Є  л  е  н  а 

                                                                                              (найвродливіша зі смертних; 

                                                                                                       дружина царя Менелая) 

                                                   

                                     

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                         «Троянський кінь»   

 

 

 

     

Весілля 

Пелея  й  Фетіди 

Еріда (помста) 

«Найвродливішій» 

Троянська війна 

 

 10 років облоги 

Загибель Трої 

(у поемі не 

зображується) 

Троянці 

Пріам 

Паріс 

Гектор 

 

Боги 

Арес 

Аполлон 

Афродіта 

Ахейці 

Агамемнон 

Ахілл 

Одіссей 

 

Боги 

Гефест 

Афіна 

Гера 
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        VI. Презентація робіт творчої групи (схеми сюжету). Коментар. 

 

Зустріч Хріса з Агамемноном                         Аполлон насилає моровицю на 

 

 греків                        Народні збори в ахейському стані                Суперечка  

 

між Ахіллом та Агамемноном                     Гнів Ахілла на Агамемнона та  

 

відмова від участі у війні                 Численні поразки греків                Двобій  

  

Патрокла  і  Гектора                       Помста Ахілла за  смерть друга  

 

(поєдинок з  Гектором)           Зустріч Пріама з Ахіллом             Похорон Гектора     

           

     Автор не  зображує ні початку, ні кінця війни: вони вважаються 

загальновідомими. Основну увагу зосереджено на єдиному епізоді останнього десятого 

року війни – гніві Ахілла, що і є темою поеми. Гнів цей тривав приблизно 50 днів. Поема 

починається традиційним для епічного твору заспівом, у якому  звучить звернення поета 

до Музи, зазначається тема, головний герой, стисло викладаються основні події. 

     Дія «Іліади» починається з візиту жреця бога Аполлона Хріса до табору греків. 

Він просить звільнити свою дочку Хрісеїду, полонянку Агамемнона, але отримує відмову. 

У покарання Аполлон насилає на греків моровицю. Щоб запобігти лихові, Ахілл скликає 

раду і вимагає від Агамемнона віддати Хрісові  дочку. Агамемнон змушений скоритися, і 

моровиця відступає. Прагнучи помсти, Агамемнон відбирає в Ахілла  його полонянку 

Брісеїду. Ахілл у гніві. Він перестає брати участь у війні та звертається до матері, 

морської богині Фетіди, з проханням покарати Агамемнона. Зевс на прохання Фетіди 

посилає ахейцям поразку за поразкою, битва точиться вже біля самих кораблів. Окрім 

Гери й Афіни, яким Зевс заборонив брати участь у бою, у війну втручаються боги. 

     Агамемнон відправляє послів до Ахілла, але герой невблаганний: він не 

відмовляється від гніву. Проте Ахілл вболіває за ахейців і дозволяє своєму найкращому 

другові Патроклу вступити у бій і відігнати від грецького табору й кораблів троянське 

військо. Взявши зброю та обладунок Ахілла, Патрокл у бойовому запалі надто віддалився  

від ахейців і був убитий Гектором, вождем війська троянців, у смертельному двобої. 

Тільки смерть друга змушує Ахілла відмовитись від гніву, забути образи й кинутися у бій. 

Шалено б’ється Ахілл, багато троянців загинуло від його руки. У виснажливому  двобої 

від руки Ахілла гине й слава троянців – Гектор. Його тіло Ахілл щоденно волочить 

навколо могили Патрокла, у такий жахливий спосіб справляючи тризну по другові.  Тоді 

до табору греків приходить старий батько Гектора. Цар Трої падає на коліна перед 

убивцею свого сина, цілує йому руки, нагадує, що й в Ахілла є батько (чим викликає 

сльози Ахілла) і благає віддати для поховання тіло сина. Сльози очищають душу Ахілла, 

пробуджують у ньому співчуття до старого Пріама, і він повертає старому батькові тіло 

сина. Слуги омивають тіло Гектора, одягають у чисту одежу. Ахілл дає Пріамові 9 днів 

для поховання сина. Картиною похорону Гектора завершується «Іліада». 

  

   VII. Структура поеми. Тема та ідея «Іліади». 

     «Іліада» складається з 15 693 віршів, які поділяються на 24 пісні за кількістю 

букв  грецького алфавіту.  Дослідники називають її поемою «єдиного героя», весь сюжет 

якої зосереджений навколо однієї теми – гніву Ахілла на вождя походу племен еллінів 

царя Аргосу Агамемнона проти іонійської Трої, що тривав майже 50 днів. Вона 

відрізняється  художньою довершеністю, єдністю поетичного матеріалу, ідеальною 

стрункістю композиції, розмаїттям художніх засобів, високою поетичністю образів. 
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     Остання, 24 пісня поеми дає можливість зрозуміти ідею всього твору та 

ставлення автора до зображуваних подій. Численні епітети й порівняння, описи вчинків 

героїв роблять цілком очевидним, що Гомер звеличує своїх співвітчизників, особливо 

доблесного героя Ахілла. Але Гомер не співець війни. Ахілл – мужній воїн, сміливий та 

хоробрий, гроза троянців, та саме він сіє смерть та жорстокість. Символічно, що саме в 

його вуста автор вкладає слова осуду війни та її жорстокості, ворожнечі між людьми: 

                 

                   Хай же згине навік між богів і людей ворожнеча 

                   Й гнів, що й розумних не раз до лихої призводить нестями. 

      

   Окремо слід сказати, що Гомерові попри всі симпатії до співвітчизників миліший 

все-таки образ Гектора. Він приваблює не лише звитягою, а й людяністю, добротою, 

поміркованістю, прагненням миру. Гектор – патріот, справжній захисник батьківщини, 

ніжний чоловік, турботливий батько. 

     «Іліада», звичайно, поема про війну. Але - проти війни. Її пафос – в утвердженні 

гуманістичної  думки про те, що життя людини – найвища цінність, і тому немає жодної 

причини для виправдання війни.  

   

 VII.  Підсумки: 

    — Що нового ви дізнались сьогодні на уроці? 

    — Чим поповнились ваші знання про Гомера? 

    — Як, по-вашому, чим могла зацікавити Гомера історія Трої ? 

 

   IX.  Рефлексія: 

     — Чому, на вашу думку, Гомер не описує падіння Трої? 

 

   X. Поетична хвилинка. Н.Буало «Гомер». 

Должно быть потому так любим мы Гомера, 

Что пояс красоты дала ему Венера. 

В его творениях сокрыт бесценный клад, 

Они для всех веков как бы родник услад, 

Он, словно чародей, всё в чары обращает,  

 И вечно радует, и вечно восхищает, 

Одушевление в его стихах живёт, 

 Всё прорастает в нём – и слово, и строка. 

Любите искренне Гомера труд высокий, 

И он вам преподаст бесценные уроки. 

      

    XI. Висновки: 

        — Які «безцінні уроки» дав нам Гомер своєю поемою? 

     Європейська література почалась з Гомера. Цьому легендарному поетові ми 

зобов’язані не лише створенням неповторних шедеврів, «Іліади» й «Одіссеї». Його поеми 

служать взірцем композиційної стрункості, сюжетно-тематичної єдності. Гомер прекрасно 

оволодів гекзаметром (віршовим розміром), епічним стилем, майстерно використав 

художні засоби виразності. Та, напевне, найголовнішим  є гуманістичний пафос його 

творів. У поемах Гомера звучить суворий вирок війні та її жорстокості, поет щиро 

співчуває людському горю, яке несе із собою війна. 

 

XII. Домашнє завдання. 

— Прочитати уривки з поеми «Іліада»: «Заспів», «Щит Ахілла», «Двобій Ахілла і 

Гектора», «Пріам у Ахілла». 
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— Скласти анкети Ахілла й Гектора, виділити постійні епітети та порівняння в їхніх 

образах за поданим зразком: 

1. Ім'я героя. 

2. Твір, автор. 

3. Хто він? 

4. Батьки. 

5. Боги-покровителі. 

6. Риси характеру. 

— Виписати визначення епічної поеми та гекзаметру.   

— Творчо обдарованим учням намалювати щит Ахілла за описом Гомера. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №12 
 

Тема.                    Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу 

                       людини, героя, воїна. Повага до людини, 

                       поетизація її героїзму та подвигу 

 

Мета:                   проаналізувати уривки з «Іліади», дати характеристику основним 

                              героям поеми; формувати уміння аналізу епічної поеми; 

                              розвивати навички виразного читання та зв’язного мовлення 

                              учнів; виховувати повагу до героїчних вчинків людей, співчуття 

                              та людяність. 

 

Обладнання:       тексти поеми Гомера; репродукції картин М.Кранаха «Суд 

                               Паріса», А.Лосенка «Прощання Гектора з Андромахою», 

                               Ж.Л.Давида «Андромаха, яка оплакує смерть Гектора», О.Іванова 

                               «Пріам просить в Ахіллеса тіло Гектора», ілюстрації учнів, 

                               роздатковий матеріал (схеми). 

 

                                                 Хто ж ти єси, поміж смертного роду герою хоробрий… 

                                                                                                                     Гомер, «Іліада» 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація знань учнів. Літературний диктант. 

— «Гомер» у перекладі означає… (сліпий) 

— Творця епічних пісень у давнину греки називали…(аедом) 

— Коли виникло «гомерівське питання»?  (за часів античності) 

— Хто з учених-аматорів довів існування Трої?  (Г. Шліман) 

— Назвіть джерело гомерівських поем «Іліада» та «Одіссея». (Троянський цикл 

міфів) 
— Тема «Іліади».    (гнів  Ахілла) 

— З чого починається епічна поема?  (із заспіву) 

— Яким віршовим розміром складено поеми Гомера? (гекзаметром) 

— Скільки пісень налічує кожна з поем Гомера?  (24) 

— Інша назва Трої.   (Іліон) 

— Причина виникнення Троянської війни. (викрадення Єлени Парісом) 

— Які художні засоби найчастіше використовує Гомер, змальовуючи образи 

Ахілла й Гектора? (постійні епітети, порівняння, гіперболи, метафори, 

повтори) 
 

ІІІ. Вивчення теми уроку. 

     1. Презентація теми й мети уроку. 

  

     2. Слово учителя: 

            Родюча земля Еллади зростила нове людство. Зерна античної літератури 

проросли величними, благородними героями, для яких  найціннішим у житті стане 

особиста гідність людини. 

            Серед усіх героїв поеми «Іліада» Гомер виділяє лише двох: ахейця Ахілла та 

троянця Гектора. 
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            Ахілл – напівбог за походженням (син Зевса). Для греків він уособлення 

наймогутнішого героя, якому властиві відвага, хоробрість, надзвичайна військова 

вправність. Він сам перемагає силу-силенну троянців, яких не могли здолати загони 

ахейців (вони стають непотрібними, зайвими). Греки ставляться до Ахілла з великою 

повагою, не сміючи вийти за стіни міста, поки він б’ється з ворогом. Йому здатні 

пробачити все, навіть гнів, що знаходиться у межах античної моралі, коли хоробрість і 

звитяга співіснують поруч  із загостреним почуттям власної гідності. Ахілл розгнівався на 

Агамемнона цілком справедливо, адже весь тягар війни герой несе на своїх плечах, а 

військові трофеї дістаються іншому. Слава героя – слава всього роду, безчестя ватажка – 

безчестя всього роду. Тому-то гнів Ахілла розуміють, розділяють його почуття. Проте 

Гомер дає оцінку цьому почуттю героя. 

— Зачитайте  із заспіву до поеми слова, в яких звучить оцінка наслідків гніву  

Ахілла. 

(«пагубний гнів», «лиха… багато накоїв», «душі… героїв… послав до Аїду» 

тощо). 

— Як ставиться автор до почуття героя? Чи об’єктивною є ця оцінка? 

   (Гнів Ахілла шкодить ахейцям: із наступів вони переходять до оборони. І лише 

смерть    друга Патрокла  спонукає Ахілла до активної дії: тепер свій гнів він спрямовує на 

ворога, забуваючи про самолюбну клятву). 

     Серед троянців Гомер виділяє Гектора. Він – надія та захист Іліону. На відміну 

від Ахілла, автор зображує героя не лише доблесним воїном, йому властиві найкращі риси 

людини: він ніжний син, люблячий чоловік, турботливий батько. Його зображення у колі 

родини сповнене трагізму – війна завжди несе горе і смерть. Але Гектор виходить на 

битву: для античного героя  краще пожертвувати життям, ніж зганьбити честь. 

 

      3. Робота в групах. Аналіз епізодів поеми. 

 

І група.                                     «Щ И Т       А Х І Л Л А» - 

                      «…міцний і великий, Гарно оздоблений всюди…»(Гомер) 

                                                     ( п.18, вірші 478 -608) 

            

 Опрацювання запитань та завдань: 

— Зачитайте опис щита Ахілла, який викував для героя сам бог вогню – коваль 

Гефест. 

— Яким  було оздоблення  5 шкіряних шарів щита? 

— Чому саме такі малюнки зроблено на смугах щита? 

— Що символізує щит? 

— Чи можна завдяки малюнкам зрозуміти життя стародавніх греків? 

             

4. Презентація ілюстрацій. 

 

5. Матеріал для учителя. 

     Зображуючи щит Ахілла, Гомер  створює своєрідну багатогранну картину  

життя  греків, пояснює власне бачення світобудови. 

     Щит має круглу форму. На його поверхні 5 смуг, кожна з яких є ширшою за ту, 

що знаходиться над нею. У центрі круга (вершина щита) – Земля, на яку опирається небо, 

Сонце, Місяць та численні  сузір’я .  

І коло змальовує  два міста під ними: в одному панують  мир і радість, друге 

потерпає від жахів війни. 

 

ІІ коло зображує спокійне мирне життя: праця хліборобів, оранка, жнива, вечеря, 

врожай винограду. 
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ІІІ коло змальовує життя пастухів у контрастних проявах: з одного боку бачимо 

ідеальний пейзаж з вівцями у долині, з іншого – напад левів на стадо биків, що йшли на 

водопій. 

 

ІV коло змальовує дозвілля людей – веселий танок молоді, якій грає на формінзі 

(музичний інструмент) співець. 

 

V коло Гефест прикрасив зображенням Океану, у який ввечері сідало сонце. 

            Прикметною ознакою є у автора й те, що щит виготовляється  на очах  у 

читача, створюючи ефект присутності, споглядання за роботою майстра. 

           Таким чином, золотистий диск – щит Ахілла (зброя, що обороняє, захищає 

людину, на відміну від списа й стріл) - набуває космічних ознак. На ньому зображено 

життя людей у всіх його проявах: мир і війна, праця й відпочинок, радість і сум.  Це дає 

підстави говорити, що Гомер створює  «енциклопедію давньогрецького життя». 

 

ІІ група.                «Д В О Б І Й       А Х І Л Л А       Й       Г Е К Т О Р А» 

                                             (п. 22, вірші 139 – 411) 

 

                Опрацювання запитань та завдань: 

— З якою пропозицією Гектор звертається до Ахілла перед поєдинком? 

—Схарактеризуйте реакцію Ахілла на пропозицію. Які слова найкраще це 

передають? 

— Як  автор характеризує супротивників? 

— Чому перемагає Ахілл? Невже Гектор був слабшим воїном? 

— Про що просить поранений троянський царевич? 

— Чи справді у Ахілла «залізне серце», як твердить Гектор? Обґрунтуйте думку. 

  — Чому Ахілл знущається над тілом  свого ворога – волочить його навколо могили 

Патрокла? 

— На чиєму боці автор у цьому епізоді? 

— Чи чесним, на вашу думку, був поєдинок? 

 

Матеріал для учителя. 

             Змальовуючи двобій Ахілла й Гектора, Гомер зображує готовність Гектора 

без бою владнати справу, закликає до миру. Але ці заклики даремні. Все може вирішити 

тільки чесний поєдинок. Обов’язок рухає героями. Тричі оббігли стіни Трої 

супротивники. Сили їхні рівні, та Ахіллові допомагає богиня Афіна. Гектор мусить 

прийняти смерть. Він приймає вольове рішення. Робить він це стійко і мужньо, дивлячись 

прямо в очі ворога. Про одне лише просить Гектор (згадуючи про батька): віддати його 

тіло батькові для поховання за щедрий викуп. 

             Та Ахілл поводиться, наче дикун. Намагаючись помститись за смерть друга, 

він варварськи знущається над загиблим. І лише страшні пророцтва Гектора, а потім і 

Патрокла (уві сні) змушують героя замислитись, у яку безодню штовхає його пиха. 

              Сам автор засуджує гордощі, гнів, зловтіху, жорстокість Ахілла, що 

прирікають на страждання  багатьох людей. 

 

ІІІ група.                     «П Р І А М      У     А Х І Л Л А» 

                                          ( п. 24, вірші 469 – 670) 

    

 Опрацювання запитань та завдань: 

— З якою метою Пріам з’являється у таборі ахейців? 

— Які слова і вчинки найвиразніше передають горе батька? 

— Чому заплакав Ахілл? 
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  — Що примушує Ахілла віддати тіло убитого ним ворога: багатий викуп чи 

співчуття людському горю? Аргументуйте відповідь цитатами. 

— Як зустрічають Пріама у Трої? Зачитайте  та прокоментуйте слова тексту. 

   — Яке враження справив на вас плач Андромахи? Що передає автор у ньому? У 

чому ви бачите гуманізм Гомера? 

— Ким постає  Ахілл у цьому епізоді: воїном чи людиною? Чому ви так вважаєте? 

 

6. Матеріал для учителя. 

              Епізод викупу Пріамом тіла сина  засвідчує гуманістичне звучання поеми. 

Об’єктом дослідження стає складний внутрішній світ  Ахілла: безмежний гнів, 

спричинений  особистою образою, жорстокість воїна поступаються місцем абсолютно 

протилежним почуттям. Ахілл згадує свого батька, відчуває теплоту й ніжність до нього і 

щиро співчуває Пріамові, виявляє гостинність до нього і навіть попереджає недавнього 

ворога про можливість потрапити до полону Агамемнона. 

                Водночас Ахілл побивається  за другом Патроклом, карає себе, що не 

виконав обіцяного перед пам’яттю друга. Але тут ми бачимо перемогу Ахілла-Людини 

над Ахіллом - воїном. 

                Змальовуючи епізод зустрічі Пріама з Ахіллом, Гомер прославляє звитягу 

воїнів з обох таборів. Та велич людської душі цінніша за доблесть воїна. 

 

          7. Робота зі схемами, узагальнення: 

 

 

Схема 1. 

 

Позитивне                                                                                                 Негативне 

 

 

Мужній                                                                                                            Жорстокий, 

відважний                                                                                                        мстивий, 

прагне подвигів,                                                                                              жадібний      

слави, діла            

                                                          А Х І Л Л 

 

Прямодушний                       ( син  фессалійського                                  Покірний долі, 

відвертий                          царя Пелея й морської  богині                               богам     

                                         Фетіди; наділений силою й відвагою 

Відданий друг                від народження; розумні рішення                             Грубий 

                                           йому часто    підказують боги) 

 

Благородний,                                                                                                                           

великодушний    

 

 

 

Постійні епітети у змалюванні Ахілла: 

Ахілл – богорівний, прудконогий, любий богом, із воїнів всіх найстрашніший, 

завзятий, богосвітлий, найбільша окраса ахеїв, немилосердний, бистроногий, скаженілий, 

ясний, осяйний, коротко вічний 
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Схема 2.                     

        

А Х І Л Л – 

ідеал  героя – воїна   ахейців 

 

 

 

     безмежний гнів          безмежний сум              безмежна любов               співчуття                  

                                                                            до  життя                        людському 

                                                                                                                             горю 

      - на Паріса                   - усвідомлення                - має друзів,                    - зворушений 

         за безчестя                  своєї                                 любить жінку;                благаннями 

         Менелая;                     коротковічності;          - поважає батька               старого батька 

      - на Агамемнона         - загибель друга                й матір;                          Гектора Пріама, 

         за зневагу до               і побратима                  - прагне слави й                віддає йому 

         себе;                             Патрокла                        усіх земних                      тіло сина для 

      - на Гектора за                                                        радощів                            поховання 

      смерть Патрокла     

 

 

 

 

Схема 3. 

 

Г Е К Т О Р – 

мужній захисник Трої 

                                                                                                                                                     

 

 

гнів на нападників                                                                            любов до ближніх 

 

 

 

                                                          характер 

 

 

 

 

    мужній через            твердий і непохитний          має високорозвинене        ніжний син 

    свою розумну                                                            почуття обов’язку            люблячий 

    волю                                                                                                                      чоловік                  

                                                                                                                       турботливий 

                                                                                                                       батько      

 

        йому знайомий страх,             добрий товариш                 схильний до 

         але він його долає                                                             самопожертви 

 

 

Постійні епітети у змалюванні Гектора: 

Гектор – шоломосяйний, необачний, величний, крепкодушний, славний, преславний, 

мужогубитель, прехороший, невгамовний, великий, ясний, переляканий 
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 8. Робота з епіграфом. 

 

 9. Підсумки: 

— Яким є зв'язок «Іліади» Гомера з Троянським циклом міфів? 

— У чому полягає гуманістичний пафос поеми? 

    

10. Рефлексія:  

— Що називається подвигом? 

— Хто, на вашу думку, Ахілл чи Гектор здійснив подвиг?(Порівняйте мотиви 

бойових вчинків та переживання героїв). 

— Чи прийнятний для сучасних читачів образ Ахілла як ідеал воїна й людини? 

 

IV. Домашнє завдання.  

1. Підготувати повідомлення про сюжет «Одіссеї»та її сюжетний зв'язок з 

«Іліадою».  

2. Прочитати уривки з поеми у підручнику.   

3. Творчій групі скласти карту – схему мандрів Одіссея. 

 

 

        Для нотаток 
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Урок №13 
 

Тема.                    Гомер. «Одіссея». Пригодницький, казковий та 

                       побутовий елементи поеми. Звеличення 

                       людського розуму, винахідливості та 

                       допитливості. Засудження беззаконня, тупої 

                       несправедливої тиранії 
 

Мета:                   формувати загальні знання учнів про поему; розкрити 

                              багатоплановість твору; розвивати навички цілісного сприйняття 

                              великого за обсягом твору; виховувати повагу до розуму людини 

                              та її допитливості, непримириме ставлення до несправедливості. 

 

Обладнання:       портрет Гомера, вставка різних видань «Одіссеї», ілюстрацій 

                               до поеми. 

                                

                                                             Гомер завдяки природному таланту… 

                                                             побудував  свої   поеми навколо однієї дії. 

                                                                                                                          Аристотель 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

 

    — Що називається епічною поемою? Назвіть її характерні ознаки. 

    — Яким віршовим розміром створено поеми? 

    — Як позначається гекзаметр на манері оповіді? 

    — Якій темі присвячена «Іліада»? У чому важливість цієї теми? 

 

ІІІ. Вивчення теми уроку.  

   

 1. Презентація теми й мети уроку.  

 

             2. Слово учителя. 

            Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» було створено у  період високого  

розвитку грецької культури. Епічний твір був покликаний створити образ ідеального 

героя, який живе виключно за законами моралі, не вступає у конфлікти з суспільством, а, 

отже, є носієм найвищих духовних  цінностей. Таким героєм в поемі «Одіссея» є її 

головний герой, цар Ітаки Одіссей, один із учасників Троянської війни і у цьому 

простежується зв'язок між поемами Гомера. 

 

   3. Презентація епіграфу. 

      — Навколо якої події будується сюжет «Іліади»? ( Війна -  трагічна доля 

народу). 

Головною подією «Одіссеї» стає довготривале повернення героя на батьківщину. 

Навколо цього утворюється сюжет поеми. Ключовими аспектами поеми Гомер робить 

долю людини та її родини. 
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  4. Повідомлення учнів.  

«Зв'язок між поемами «Іліада» та «Одіссея». 

Після похорону Гектора й загибелі Ахілла ахейці втратили надію на перемогу. 

Скориставшись задумом Одіссея (якому допомагають боги), греки удають  відступ на 

батьківщину, а біля Трої на березі залишають дерев’яного коня як дар Посейдонові перед 

їхнім тривалим поверненням додому. Троянці, які повірили у щирість намірів греків, 

втягнули коня до міста й влаштували бенкет на честь закінчення облоги. Вночі, коли вони 

поснули, зі схованки у тулубі коня вийшов загін ахейців, які відчинили браму Трої 

військам, що вночі знову підійшли до берегів міста. Нескорене місто було спалене.  

Ахейці поділили здобич, забрали полонених і з перемогою відплили до берегів 

батьківщини. 

Найтривалішим було повернення Одіссея. Його мандрівка замість 10 днів з волі 

богів розтягнулась на 10 років.  

На відміну від «Іліади», сюжет «Одіссеї» складніший і має  дві лінії: 

І – пошуки Телемахом (сином Одіссея) батька; 

ІІ – повернення Одіссея до Ітаки протягом 10 років. 

«Одіссея», як і «Іліада» складається з 24 пісень (за кількістю букв грецького 

алфавіту) та налічує 12 110 віршів. 

Події, зображені у поемі, тривають приблизно 40 днів. Композиція включає  

розповідь про долю сина Одіссея, про події, що відбуваються у нього вдома, дружину 

Пенелопу,  містять розповідь про загибель Трої та казкові пригоди героя. 

 

    5.  Презентація карти-схеми подорожі Одіссея (завдання творчої групи). 

 

    6. ТЛ. 

Ретроспектива – зображення  подій не у  хронологічному порядку. 

 

          Для зображення подій автор використовує прийом ретроспективи. 

 

Можливий зразок схеми: 

 

 

Троя               Земля коконів                      Земля лотофагів         

 

Земля кіклопів            Острів Еола              Зустріч з лестрігонами      

                                                                            м. Телепіл                                                  

  Острів Еея                                                 Царство Аїда 

 (цариця Кіркея)                                    (зустріч з Тіресієм) 

 

Зустріч з сиренами                                     Острів  Трінакія                     

скелями Планктами                                   (корови бога Геліоса)            

потворами Сціллою та Харибдою      

   

Острів Огігія                                      Острів Схерія                          Ітака                                                        

(німфа Каліпсо, 7 років)                    (у царя Алкіноя,                                                                                 

                                                зустріч зі співцем Демодоком)    

 

 

       Поемі властиве багатопланове зображення мандрівки. Дія розгортається у  3 

планах. 
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7. Складання схеми: 

 

БАГАТОПЛАНОВІСТЬ МАНДРІВКИ ОДІССЕЯ 

 

                                                    «О Д І С С Е Я» 

 

 

 

КАЗКОВИЙ                           ПРИГОДНИЦЬКО-                   ПОБУТОВИЙ 

                                                  АВАНТЮРНИЙ 

ПЛАН                                      ПЛАН                                           ПЛАН 

 

 - зустрічі з Поліфемом,               -  буря на морі                                - вигляд жебрака; 

 

        лотофагами,                          - перебування на різних                 - зупинка у свинопаса  

                                                                                                       Евсея;                                    

        лестрігонами;                           островах ,знайомство               - план помсти 

                                                                                                        женихам;                                                                          

 - перебування у                                з їхніми мешканцями                   - зустріч із дружиною; 

 

       потойбіччі                                (пригоди й невдачі на морі;)        - родинний побут; 

 

                                            - відкриття нових земель               - любов до   

                                                                                                        батьківщини         

 

 

 

   8.  Робота над змістом поеми. Аналіз «Заспіву»  ( п. І, вірші 1 – 21) . 

      — Яку характеристику дає Одіссею автор у заспіві? 

      — Як Гомер  характеризує вчинки героя? 

      — Що сталося із супутниками Одіссея?  Чому він не зумів врятувати товаришів? 

        — Чи прагнув герой повернутися на батьківщину? Хто і що заважає 

поверненню? 

                — Яку думку утверджує автор, змальовуючи конфлікт Одіссея з Посейдоном?  

(Засудження  несправедливої сили). 

   

   9. Підсумки: 

     Поема «Одіссея» розповідає про мирне життя й пригоди хороброго царя Ітаки 

Одіссея. Із 10 років мандрів Гомер зображує лише 40 днів – останні епізоди повернення 

героя на батьківщину. Розповідь Одіссея про свої мандри – це міфологічне сприйняття 

світу давніми греками, які сприймали казкових істот (лестрігони, лотофаги, кіклопи 

тощо)як реально існуючих.  

     У творі відбито подорожі тогочасних  мореплавців, які побували в загадкових 

екзотичних країнах, а потім розповіли про них, вдаючись до вигадки. «Одіссея» також не 

є виключенням: міфи, казки й реальність поєднано у ній в одне ціле, а розповідь набуває  

пригодницьких та авантюрних ознак, проте не позбавлена побутової реальності. 

 

IV. Домашнє завдання.  

— Підготувати 10 запитань для уявного інтерв’ю з Одіссеєм (письмово) та           

      можливі зразки відповідей (усно).  

         — Цитати для характеристики Одіссея.  
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— Для мікрогруп – аналіз епізодів: «Аед Демодок»,  «Одіссей і кіклоп Поліфем», 

«Одіссей у Кіркеї». 

— Індивідуальне повідомлення: « Наслідування Гомера  у світовій та українській 

літературах». 

 

 

Для нотаток 
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Урок №14 
 

Тема.                   Образ Одіссея: воїна, ватажка, сина, чоловіка, 

                      мандрівника, патріота 

 

Мета:                  проаналізувати уривки з поеми, простежити за багатоплановим 

                             розкриттям образу Одіссея, визначити провідний пафос поеми – 

                             звеличення людського розуму й засудження самовпевненості й 

                             пихи людини; розвивати навички виразного читання, роботи в 

                             мікрогрупах; виховувати гуманістичні погляди учнів, скромність, 

                             любов до батьківщини.  

 

Обладнання:      тексти поеми «Одіссея», ілюстрації, творчі роботи учнів, 

                              роздатковий матеріал (схема). 

 

                                                                                              У кожного із нас своя Ітака. 

                                                                                                                     Е. Межелайтіс 

 

                                                                                            Відважній людині щастить 

                                                                                            якнайкраще у справі усякій… 

                                                                                                                         Гомер 

                                

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.  

    

1. Бесіда: 

    — Яким подіям присвячений сюжет поеми «Одіссея»? 

    — Чому композиція «Одіссеї» складніша за композицію «Іліади»? 

    — Зазначте сюжетні лінії поеми. 

      — Що називається ретроспективою у зображенні подій? Поясніть на прикладі 

поеми «Одіссея». 

               — Для допитливих. Чому розлука Пенелопи з чоловіком тривала 20 років, якщо 

повернення Одіссея на батьківщину затягнулось на 10 років? ( + 10р. війни) 

 

2. Вікторина «Що в імені  тобі моїм?» 

— Афіна                            богиня мудрості, яка допомагала Одіссею 

— Поліфем                        кіклоп 

— Лестрігони                    людожери 

— Телемах                         син Одіссея 

— Алкіной                          цар феаків з о-ва Схерія 

— Посейдон                       бог моря, який заважав Одіссею 

— Каліпсо                          німфа, протримала Одіссея 7 років у себе 

— Сцілла та Харибда      потвори 

— Пенелопа                       дружина Одіссея 

— Лотофаги                      казкове плем’я, яке живилося квіткою лотоса 

— Кіркея                             лиха чарівниця з острова Ееї 

— Демодок                         аед (співець) з царства Алкіноя 
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3. Уявне інтерв’ю з Одіссеєм (перевірка домашнього завдання). 

      Орієнтовні запитання: 

— Представтесь, будь ласка. 

— Розкажіть про Ітаку. Чим  для вас є батьківщина? 

— Хто ваша дружина? За що ви цінуєте її? 

— Що ви виховуєте у Телемахові? 

— Чому ви вирішили взяти участь у війні, залишивши дружину й сина? 

— Що вами рухало: співчуття Менелаєві, обов’язок, бажання помсти? 

— Якими є ваші взаємини з Афіною? 

                  — Чому ви погодились на пропозицію Афіни збудувати Троянського коня? Чи 

не вважаєте ви цей вчинок підступним? 

                 — Повертаючись додому, ви мали нагоду пристати на безліч спокусливих 

пропозицій. Чому ви обрали рідну домівку? 

 

ІІІ. Вивчення теми уроку. 

1. Презентація теми й мети уроку.   

    

2. Слово учителя: 

     Герої гомерівських поем завжди живуть за законами суспільної моралі, 

втілюють найкращі людські чесноти: розум, честь, обов’язок, служіння батьківщині. Це 

дозволяє сприймати їх як втілення певних ідеалів: Ахілл – герой-воїн, Гектор – воїн і 

Людина.  Одним з таких ідеалів Гомера є Одіссей. Повною мірою образ Одіссея 

розкривається через вчинки та пригоди, у які його штовхає доля. 

     

3. Аналіз епізодів поеми. 

 

 ІІІ. Повідомлення мікрогрупи. Стислий виклад змісту епізоду 

 

«А Е Д     Д Е М О Д О К» 

( п. 8, вірші  486 – 520) 

1. Опрацювання запитань: 

   — З яким проханням звертається Одіссей до співця Демодока? 

               — Про що співав Демодок? (Про останні дні Трої, троянського коня та подвиги 

ахейців). 

               — Чому спів Демодока викликає сльози Одіссея? 

               — Якими епітетами наділяє Гомер свого героя? Як вони розкривають ставлення 

до Одіссея? 

               — Які риси характеру Одіссея змальовано у цьому епізоді? 

 

2. Висновки мікрогрупи. 

       Три дні й три ночі як зачарований слухає Алкіной талановитого оповідача 

Одіссея про його пригоди.   Одіссей – звитяжний воїн, мудрий ватажок ахейців. Проте він  

дуже чутлива людина: спів Демодока про подвиги греків, яких очолював  Одіссей, 

викликає сум і сльози героя. Він сумує за загиблими товаришами, за рідною домівкою, 

прагне скоріше повернутися на батьківщину. Ми бачимо його відданим у дружбі, 

співчутливим, сумуючим за родиною. Але найголовніше, що підкреслює автор, - 

патріотизм Одіссея. 

 

ІV. Повідомлення мікрогрупи. Стислий виклад змісту епізоду 

 

«О Д І С С Е Й     І     К І К Л О П       П О Л І Ф Е М» 

(п. 9, вірші 181 – 566) 
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1. Опрацювання запитань: 

              —Як у поемі змальовано двір і житло Поліфема? Про що свідчить опис? 

(Господар) 

  — Що розповідає Одіссей про одноокого велетня, рід його занять, характер? 

  — Які художні засоби допомагають уявити зовнішність кіклопа? 

  — Чому перелякався Одіссей, побачивши велетня і заховавшись у кутку печери? 

  — Зачитайте, як кіклоп зустрів чужоземців. 

  — Для чого Гомер показав жахливу розправу Поліфема зі своїми гостями? 

  — До яких хитрощів вдається Одіссей, щоб врятуватися від Поліфема? 

  — Чому герой не помстився Поліфему  одразу? 

  — Чим зумовлене рішення Одіссея осліпити Поліфема? 

              — Чи лише позитивними рисами наділений Одіссей? (Ні. Жорстокість до ворогів, 

помста за друзів, марнославство). 

    

2. Висновки мікрогрупи: 

      У даному уривку  Одіссей  постає перед нами як людина, наділена неабияким 

розумом, що здатний здолати беззаконня, тупу несправедливу силу власною допитливістю 

та винахідливістю. Силу йому часто дають знання, спроможність оцінити ситуацію та 

передбачити можливі  наслідки. У більшості життєвих випадків герой покладається лише 

на самого себе, особливо коли відчуває відповідальність за долю   супутників. 

 

V. Повідомлення мікрогрупи. Стислий виклад змісту епізоду  

 

«О Д І С С Е Й     У      К І Р К Е Ї» 

( п.10, вірші 91 – 399) 

 1. Опрацювання запитань: 

              — Чому Одіссею та його супутникам не вдалося ступити на землю батьківщини, 

хоч Ітака вже була поблизу? 

              — Хто такі лестрігони? Якої шкоди вони завдали ахейцям? 

              — Які гіперболи використовує Гомер для створення більш виразної картини? 

              — Як піклується Одіссей про своїх товаришів? Чи можна його вважати справжнім 

ватажком? 

              — Хто така Кіркея? Що зробила вона з супутниками Одіссея? 

              — Схарактеризуйте поведінку Одіссея у небезпечній ситуації. 

              — Що допомагає герою перемогти Кіркею: заступництво Гермеса, чудодійний 

засіб Ермія чи власний розум? 

              — Яку умову поставила Кіркея Одіссею перш, ніж відпустити його на 

батьківщину? 

     

2. Висновки мікрогрупи. 

      Пригоди на острові лестрігонів та у Кіркеї виявляють мудрість та життєвий 

досвід Одіссея. Він спроможний зорієнтуватися у складній ситуації і знайти розумний 

вихід з неї. Спілкуючись із казковими персонажами, які становлять небезпеку для 

товаришів Одіссея, герой проявляє дипломатичний такт. Його непокоїть здоров’я та 

бойовий дух побратимів. Як дбайливий батько він особисто полює на оленя, щоб ніхто не 

був голодним. Він поспішає на допомогу товаришам, розуміє природу страху людини 

(Еврілох). Зі всіх життєвих випробувань Одіссей виходить переможцем. 

   

3.  Розв’язання проблемного запитання: 

             — Що є причиною того, що Одіссей завжди виходить з небезпек неушкодженим: 

прихильність богів, випадковість чи власний мужній, безстрашний характер? 
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 4. Підсумки. Складання «асоціативного куща»: 

 

                                                     «хитромудрість» 

 

                                                                    

хоробрість та                                                                                 ніжний син  

     відвага                                                                                          та батько 

           

 

 

 

 

       сила волі                                                                                                           люблячий 

                                                                                                                       чоловік 

                                                                             

                                                                                                    

 

 

 

 мандрівник,                                                                             туга за батьківщиною, 

жага пізнання                                                                                   патріотизм 

 

                         допитливість та                                         відповідальність      

                        винахідливість                        

                                                                  розум 

 

 

    

5. Презентація епіграфів. 

    

6. Рефлексія: 

              — Чому боги вирішили  повернути Одіссея до Ітаки? 

              — Як пояснити, що більшість пригод трапляється з Одіссеєм саме на морі? Чи 

тільки у Посейдонові причина? 

      

7. Висновки: 

     Образ  Одіссея був створений  у ті часи, коли греки вели війни, відкривали  для 

себе світ. Саме тому герой Гомера  уособлює прагнення людини до незвіданого. Він  не 

створений  для домашньої рутини, мирного безтурботного життя. Він відмовляється від 

безсмертя й вічності, які пропонує йому Каліпсо. Саме тому Одіссея ваблять незвідані 

нові краї та землі, але найвищою цінністю залишається батьківщина, відданість родині, 

вірність власним життєвим принципам. 

      

 8. Індивідуальне повідомлення 

              «Наслідування Гомера у світовій та українській літературах». 

 

VI. Домашнє завдання.  

Підготуватись до твору (план, тези, цитатний матеріал) за темами: 

1. Ахілл і Гектор – втілення ідеалу героя –воїна й людини. 

2. Пенелопа – вищий ідеал жіночого благородства та вірності. 

3. «Іліада» та «Одіссея» - енциклопедія життя стародавньої Греції, вершина 

світового героїчного епосу. 

 

Одіссей – 

ідеальний 

герой 
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4. Звеличення людського розуму, допитливості й винахідливості в образі Одіссея. 

5. «У кожного із нас своя Ітака» (Е. Межелайтіс) 

6. Одіссей – ідеальний герой. Одіссей – ідеальний герой?  

 

 

Для нотаток 
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Урок №15 
 

Тема.                   Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум  за 

                       поемами Гомера  

 

Мета:                   формувати уміння цілісного сприйняття художнього образу; 

                              розвивати навички письмового викладу власних думок, розповіді 

– характеристики; виховувати повагу до внутрішнього світу 

людини, гуманістичного ставлення до оточуючих. 

 

Обладнання:       домашні заготовки до творів:  плани, тези творів, цитатний 

                              матеріал; зошити. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Підготовка до написання творів. 

   1. Слово учителя: 

            Поему Гомера «Іліада» було створено через кілька століть після того, як 

відбулися події Троянської війни. Використовуючи історичний досвід минулого, автор не 

намагається відтворити події ( сюжетно поема пов’язана лише з останнім, десятим  роком  

війни). Його завдання – глибоко й серйозно, по-філософськи змалювати внутрішній світ 

людини, розібратися в її вчинках, у тому, чого можна було б уникнути, а що є 

невідворотнім. Цим він відрізняється від ученого-історика, для якого найбільшу цінність 

представляють цифри й конкретні факти. У цьому аспекті література глибша за історичну 

науку. Проте, збагнути глибину художнього світу, внутрішній зміст життя людини – 

завдання не з легких. 

             Вам предстоїть написати твір за поемами Гомера. Найважливіше із ваших 

завдань – осягнути складність світу людини, зрозуміти мотиви вчинків, зробити з них 

важливі моральні уроки. Звичайно, ви не станете співавторами Гомера, але спробуєте 

«оживити»  у творчих роботах образи славних героїв. Це, напевно,  допоможе вам 

розібратися у деяких питаннях власного життя, уникнути певних помилок, а, головне,  - ви 

матимете змогу формувати свою неповторну особистість. 

 

   2. Повторення відомостей про твір-роздум та його структуру. 

 

   3. Повторення вимог до зв’язного мовлення: 

           — відповідність темі; 

           — логічний виклад думок; 

           — зв'язок між частинами твору; 

           — уникнення невиправданих повторів, розмовної лексики; 

           — використання різноманітних синтаксичних конструкцій. 

 

ІІІ. Обговорення планів й тез до творів, доцільності використання цитат, 

їхньої відповідності обраній темі.  

   —  Зразок  плану до твору за поемою Гомера «Іліада» на тему: «Ахілл та Гектор – 

втілення ідеалу героя-воїна та людини. 

        І. «Іліада» - безсмертне творіння Гомера. 

        ІІ. Образи Ахілла та Гектора: 

          1. Ахілл – героїчний символ греків: 
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а)найхоробріший воїн; 

б)прагнення слави та вразливість; 

в)відданість у дружбі; 

г)жорстоке ставлення до ворогів; 

д)моральне «переродження» людини.  

         

         2. Гектор – мужній захисник Трої: 

а)мужність та непохитність героя; 

б)високорозвинене почуття обов’язку; 

в)любов до близьких і турбота про них; 

г)здатність на самопожертву. 

       ІІІ. Перемога гуманності над жорстокістю та нікчемністю війни.  

 

IV. Написання творів. 

 

V. Домашнє завдання.  

         — Підготуватись до уроку тематичного оцінювання знань з теми «Людина та її 

світ у давніх літературах. Гомер. «Іліада», «Одіссея». 

 

 

Для нотаток 
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Урок №16 
 

Тема.                   ТКР № 2. Тематичне оцінювання  з теми 

                      «Людина та її світ у давніх літературах. Гомер. 

                      «Іліада», «Одіссея» 

 

Мета:                   перевірити рівень знань учнів із зазначеної теми, рівень  

                              сформованості навичок зв’язного мовлення; розвивати  логічне 

                              мислення та творчі здібності учнів; виховувати бажання 

                              презентувати власні погляди  на надбання світової літератури. 

 

Обладнання:       зошити для контрольних робіт, тексти завдань тематичного 

                               оцінювання. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Виконання тематичної контрольної роботи. 

 

ВАРІАНТ І. 

  

РІВЕНЬ І (початковий).   Відповісти на запитання (3 бали).  

1. Культуру яких країн називають колискою європейської цивілізації? 

2. Назвіть найвідоміші цикли давньогрецьких міфів. 

3. Які події покладено в основу поеми Гомера «Іліада»? 

4. Чиєю дружиною була Андромаха? 

5. Скільки років провів Одіссей у німфи Каліпсо? 

6. Хто такий Поліфем? 

 

РІВЕНЬ  ІІ (репродуктивний). 3 запитання на вибір (3 бали). 

1. Чому виникли міфи? 

2. Назвіть головних героїв одного із міфологічних циклів. 

3. Епічна поема – це… 

4. Визначити головну думку поеми Гомера « Іліада». Як вона розгортається у 

творі? 

5. Як загинула Троя? 

6. Якими постійними епітетами змальовано образ Гектора у поемі Гомера «Іліада»? 

Розкрийте значення 1-2 з них.  

 

РІВЕНЬ ІІІ (продуктивний). 2запитання на вибір (3 бали). 

1. Чому поема Гомера «Одіссея»  відноситься до епосу? 

2. Чим пов’язані між собою поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея»? 

3. Які події покладено в основу поеми Гомера «Іліада»? 

4. З чим пов’язане  «гомерівське питання»? 

 

РІВЕНЬ  ІV (творчий). Твір – роздум. 1 тема на вибір (3 бали).  

1. Невичерпні джерела античності. 

2. Звеличення патріотизму у поемі Гомера  «Одіссея». 
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ВАРІАНТ  ІІ. 

 

РІВЕНЬ І (початковий).   Відповісти на запитання (3 бали). 

1. Визначте хронологічні рамки античності. 

2. Назвати найвідоміших представників давньогрецької літератури. 

3. «Античний» - означає… 

4. Скільки років тривала Троянська війна? 

5. Пояснити сенс назви поеми Гомера «Одіссея». 

6. На скільки частин Гомер поділяє свої поеми? Чим це зумовлено? 

 

РІВЕНЬ  ІІ (репродуктивний). 3 запитання на вибір (3 бали). 

1. Цикл – це… 

2. Назвіть головних героїв одного із міфологічних циклів. 

3. Визначити головну думку поеми Гомера «Одіссея». Як вона розгортається у 

творі? 

4. Якими постійними епітетами змальовано образ Ахілла у поемі Гомера «Іліада»? 

Розкрийте значення 1-2 з них. 

5. Гекзаметр – це… 

6. Назвіть «крилаті вислови», пов’язані з міфами про троянську війну. 

 

РІВЕНЬ ІІІ (продуктивний). 2запитання на вибір (3 бали). 

1. Чому поема Гомера «Іліада»  відноситься до епосу? 

2. Чому, на вашу думку, Гомер не описує падіння Трої? 

3. Які події покладено в основу поеми Гомера «Одіссея»? 

4. Чому Гомер будує свої поеми навколо однієї події? 

 

РІВЕНЬ  ІV (творчий). Твір – роздум. 1 тема на вибір (3 бали).  

1. Світ античності – історія чи зразок? 

2. Чи може помста бути зумовлена високою метою? (Образ Ахілла ). 

    

ІІІ. Домашнє завдання.  

             Підготувати індивідуальні повідомлення – презентації творчості Тіртея, 

Архілоха, Сапфо, Анакреонта. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №17 
 

Тема.                    Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. 

                      Злиття особистих переживань із реаліями 

                      життя у творчості Тіртея та Архілоха 

 

Мета:                  формувати знання про жанри давньогрецької лірики; познайомити 

                             із творчістю Тіртея та Архілоха; розвивати навички підготовки 

                             повідомлення на задану тему та аналізу поетичного твору; 

                             виховувати естетичні смаки учнів, повагу до явищ поетичного 

                             мистецтва, стійкість та мужність. 

 

Обладнання:      книги по культурі Давньої Греції, поезії давньогрецьких ліриків у 

                              перекладах українських поетів, роздатковий матеріал (схема). 

 

                                                                  Поезія – музика слів. 

                                                                                   Олдос Хакслі, англ. письменник  

                                                                       

                                                                   Поет, якщо він хоче бути справжнім  

                                                                 поетом, повинен створювати міфи, а  не  

                                                                 роздуми. 

                                                                                                                          Платон  

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ.Актуалізація опорних знань. 

    — Яку літературу називають античною? 

    — Що означає слово «античність» у перекладі? 

    — Назвіть імена найвідоміших представників античної пори. 

    — Чим прославився  Гомер? Які ідеї він пропагував? 

    — До якого жанру належать твори Гомера? 

    — Які особливості епічної  поеми вам відомі? 

 

ІІІ. Вивчення теми уроку. 

     

1. Презентація теми й мети уроку.  

     

2. Слово учителя. 

           Кілька тисячоліть тому на  півдні Балкан зародилась культура еллінів, якій 

судилося стати основою основ європейських культур. Греки не прагнули панування у 

світі, тому в історичних подіях вони брали незначну участь. Греція не мала якихось 

особливих природних умов, не відігравала значної політичної ролі у світі. Але саме греки 

заклали міцний фундамент духовної культури всього людства. Література, скульптура, 

архітектура, філософія – це лише неповний перелік того, чому дали життя стародавні 

греки. Отже, культурна історія людства почалась з її колиски – Стародавньої Греції. 

     

3. Лекція. 

        У VІІ – VІ ст. до н.е. Греція  переживає зміни в економічному, соціально-

політичному та духовному житті: руйнація родового ладу й зародження рабовласницького 
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(при якому населення поділяється на вільних громадян й тих, хто не мав політичних прав), 

створення полісів (міст-держав), руйнація родового колективу й усвідомлення людиною 

своєї індивідуальності, неповторності особистості, яка намагалась зайняти своє місце у 

суспільстві, заявити про свій внутрішній світ, волю, продиктовану не богами, а народжену 

власною душею. Такий індивід почав вважати свої думки, переживання, почуття цікавими 

й повчальними для інших, охоче ділився ними з іншими, (проявляючи при цьому талант і 

здібності).  

          Зростають духовні запити вільної людини. Занепад епічної пісні повертає 

інтерес до пісні народної, стає поштовхом  до появи невеликих творів, що мають 

конкретних авторів. Ці твори увійшли до культури Давньої Греції  під поняттям «лірика» 

– індивідуалістична поезія, що прийшла на  зміну колективістському героїчному епосу.  

    

4. ТЛ. 

Лірика (меліка) –поетичний текст, що виконується у супроводі музичного 

інструменту  ліри, або кіфари, та танцю. 

Речитатив – вокальна форма, що відтворює інтонацію та ритміку мови під час 

співу. 

Елегія – (гр. elegia, від elegos – журлива пісня) – вірш, у якому виражаються 

настрої журби, смутку, меланхолії, спричинені соціальною несправедливістю, сімейним 

чи особистим горем. 

Ямб – двоскладова стопа з наголосом на другому складі. 

       

 Згодом частина пісень втрачає мелодію і виконується речитативом (декламується) 

без музичного супроводу. У зв’язку із цим лірика стала поділятися на вокальну та 

декламаційну, а ті, у свою чергу, на сольному й хорову та елегійну й ямбічну.  

    

5. Робота зі схемою: 

 

                                                          Л І Р И К А 

 

                     ПІСЕННА                                                  ДЕКЛАМАЦІЙНА 

              (вокальна меліка) 

                        

 

 Сольна                    Хорова                           Елегія                                       Ямб 

       (монодійна)                 (гімни)                       дистих  –  поєднання          укладається 

                                                                                                                     ямбами 

      форма                      форма                              гекзаметру                           (спочатку  

      освідчення              згуртування                    та пентаметру                   сатирично -     

      в коханні                перед війною,                  (згодом набув                        викривальний 

                           уславлення                       сумного характеру )           характер, 

                           богів                                                                                 згодом –  

                                                                                                                     серйозні  

                                                                                                                     роздуми) 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                

                                                                                                                                            

         АЛКЕЙ                      АЛКМАН                               ТІРТЕЙ                     АРХІЛОХ 

        САПФО                      ПІНДАР                                                                      СІМОНІД 

   АНАКРЕОНТ                 ВАКХІЛІД 
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Особливою популярністю у греків користувалась хорова лірика, пов’язана з 

культом богів. Найпоширенішою хоровою піснею був гімн. Власні урочисті пісні мали 

Аполлон (пеан) та Діоніс (дифірамб). На весіллях виконувалися весільні  гіменеї (пісні на 

честь бога шлюбу Гімена) та епіталами ( весільні величальні пісні). На похоронах 

виконувалися пісні – заплачки (трени). На честь героїв,  а  згодом  і  простих  людей  

виконувалися  енкомії (пісні на честь будь-якої особи) та  епінікії (пісні на честь 

переможця спортивних змагань). 

          Хорові пісні супроводжувались виконанням танців, що змінювались 

відповідно до змін мелодії та ритму. Отже, творцю хорової пісні доводилось одночасно 

бути поетом, композитором і хореографом. 

          Поява нових ліричних жанрів засвідчила зародження класичної (зразкової) 

літератури Греції.  

    

6. Індивідуальне повідомлення про Тіртея. 

      Учні складають візитку поета за поданим планом: 

        — Ім'я. 

        — Період життя 

        — Вид поетичної діяльності (або улюблений жанр) 

        — Тематика творчості 

        — Найвідоміші вірші 

     

7. Матеріал для повідомлення. 

          Життя видатного поета, творця елегій Тіртея оповите легендами. 

Літературознавці так і називають його: «людина – легенда». 

Про Тіртея відомо, що він був афінським громадянином, мав професію учителя, 

кульгав. За іншою легендою відомо, що під час Мессенської війни, яку вела Спарта, 

афіняни вирішили поглузувати зі своїх вічних супротивників – спартанців – і  

рекомендували їм кривоногого шкільного учителя в якості полководця. ( За вказівкою 

дельфійського оракула спартанці попросили допомоги в афінян). Та Тіртей  своїми 

патріотичними піснями зумів підняти бойовий дух спартанців(лакедемонян) та привести 

їх до перемоги, розгромивши ворогів і залишившись у Спарті. Легенда, звичайно, 

сумнівна, адже відомо, що у Спарті нетерпимо ставилися до воїнів із фізичними вадами, 

тим більше це стосувалося полководців. Тим більше  мистецтво у Спарті було 

забороненим. Тож, ймовірно, що Тіртей мав спартанське походження, а Афіни прийняли 

його до числа своїх громадян за здобутки у творчості.  

          Його творчість належить до зразків декламаційної лірики і свідчить про 

спартанське виховання, адже насичена ідеологією мужності й вірності обов’язку воїна, 

закликами до бою. Поезії Тіртея сприяли перемогам, а його  патріотичні поезії співалися 

перед вирішальними битвами. 

          Центральним образом  творчості Тіртея вважається ідеальний воїн, який з 

презирством ставиться до смерті, здатен полягти  за вітчизну у перших лавах бійців. 

Тіртей вчить мистецтву битви, прославляє військову доблесть героїв. Боягузам же він 

пророкує жахливу долю - вигнання з батьківщини. Вірячи у велику виховну силу 

поетичного слова, Тіртей закликає «батьківщину й дітей боронити відважно». 

             

Тематика елегій Тіртея визначає їхній стиль та композицію:  

 

— тема; 

— розвиток теми; 

— заклик. 

           

Поезіям Тіртея властива виразна і точна лексика, лаконізм, стриманість викладу.  
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     8. Виразне читання учителем поезії «Добре вмирати тому…» 

      

9.  Аналіз поезії за запитаннями: 

— Який заклик звучить у поезії?(Захист Вітчизни, самопожертва) 

— Розкрийте значення 1-2 рядків. 

— Визначте головну думку, що її утверджує поет. 

— Які художні засоби та з якою метою використовує  Тіртей?(Епітети – слова-

образи, мета – засудити боягузів). 

— Яку роль могла відіграти така пісня для воїнів, що йдуть у бій? 

— Яку силу має поетичне слово? 

      

10.   Висновки. 

     Своєю творчістю Тіртей залишив у світовій поезії глибокий слід. У його віршах 

органічно поєдналися поезія та музика. Музика для нас утрачена назавжди, але слова 

талановитого майстра й сьогодні навчають любові до вітчизни, виховують прагнення 

захищати рідну землю. 

      

11.Ідивідуальне повідомлення про Архілоха. 

      Учні складають візитку поета за поданим планом. 

     

Матеріал для повідомлення. 

     Видатним сучасником Тіртея був ще один відомий грецький поет Архілох. Він 

уславився як творець елегій та сатиричного ямбу. 

     Час народження поета визначають сонячним затемненням 5 квітня 648р. до н.е., 

про що свідчить один із віршів поета. Архілох народився на  каменистому острові Парос у 

родині аристократа  Телесікла та рабині Еніко, тож був позашлюбною дитиною. Маючи   

таке  походження, поет змушений був стати воїном – найманцем, іншого вибору у нього 

не було. Бідність супроводжувала його протягом усього життя. Покинувши батьківщину і 

воюючи на чужині, Архілох у такий спосіб (малоприбутковий і небезпечний) заробляв 

собі на хліб. Як і сам Архілох, його ліричний герой не має батьківщини, а тому  у нього 

немає цінностей. Найманець лише тоді вартий чогось, коли тримає в руках зброю. За 

переказами, в  одній із битв поет при поспішному відступі полишив свій щит на полі бою, 

що вважалося ганьбою. Але це не принижує воїна. Найбільша цінність – життя, і він 

вважає необхідним врятувати його.  Мертвим слава не потрібна, бо «хто поліг, тому ні 

слави, ні подяки вже нема», «вдячність живі відчувають лише до живих».  

     Участь у численних військових походах, перебування у різних куточках Греції 

дали можливість поетові багато що зрозуміти, скласти особисте уявлення про світ і 

людину у ньому, знайти джерело поетичного натхнення. Здебільшого військові будні 

спонукають поета філософськи осмислювати життя. Саме життя, за переконанням 

Архілоха, є битвою, тому будь-які удари долі необхідно сприймати стійко. Ліричний 

герой поета не прагне мати багатства, йому добре відома ціна людського горя й щастя, а 

тому найважливішим для нього є мудрий спокій і рівновага. Смуток чи радість не слід 

виявляти гучно. Поет закликає до поміркованості та стриманості, проте сам він часто є 

надзвичайно емоційним, зокрема у інтимній  ліриці.  

     Велику славу поетові принесли його сатиричні ямби, за допомогою яких він 

висміював ворогів або тих, хто зраджував у дружбі чи коханні. Так, одна з легенд 

розповідає, що Архілох, одержавши відмову від Лікамба, батька своєї нареченої   

Необули, так висміяв його у своїх поезіях, що винуватці його нещасть наклали на себе 

руки.   

     Ямби поета часто набувають ознак іронії, злості, дошкульної критики, 

сатиричної в’їдливості та навіть погроз. Римлянин Квінтіліан  називав ямби Архілоха 

«згустком жовчі та нервів». 
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     Окремі пісні Архілоха  стали гімнами. Гімн на честь Геракла набув великої 

популярності і виконувався на Олімпійських іграх  ще довго після смерті поета. 

     Поезія  Архілоха була новаторським явищем не лише за змістом, а й за формою. 

Введені ним поетичні  засоби дозволяють відтворити найтонші відтінки почуттів. Вражає 

різноманітністю і жанрове багатство: поет створював не лише ямби та  елегії, а й  

епіграми, гімни, байки. Архілох став одним з найвидатніших поетів класичної літератури 

Давньої Греції, здобув визнання й повагу як сучасників, так і нащадків. 

     Життя поета обірвалось в одній із битв з жителями острова Наксос. 

    

12.Читання поезії «Серце, серце…» 

      

13. Аналіз поезії за запитаннями: 

— Чи можна вважати цю поезію філософською?(Так, звучать мудрі роздуми). 

— Що радить поет воїнам ? (Відважно захищати Батьківщину, мужньо битися,  

бути непохитним, не хвалитися перемогою, не сумувати з нещасть). 

    

14. Читання поезії «Хліб мій на списі замішаний…» 

    

15. Коментар для учнів: 

Ісмар – місто Фракії (північне узбережжя Егейського моря), уславлене своїм вином. 

Давньогрецькі воїни під час походів (як і римські легіонери) носили свої пожитки, 

прив’язавши їх на спис. 

     

16. Аналіз поезії за запитаннями: 

— Яким є ліричний герой цієї поезії? 

— До чого він прагне? Що ставить за життєву мету? 

— Які риси людини й воїна  звеличує у своїх поезіях Архілох? 

    

17. Висновки. 

      Поезія Архілоха – нове слово у суспільній моралі. Поет пропагував мужність, 

стійкість і непохитність перед ударами долі. Він відкинув принцип відстороненості автора 

від зображуваних подій і чітко проголосив своє право на оцінку подій, явищ життя, 

почуттів людини. 

     

18. Підсумкова бесіда. «Мікрофон». 

      Лірика Тіртея та Архілоха стала помітним явищем у світовій поезії. Їхні  

поетичні новації позитивно вплинули на творчість наступних поколінь  ліриків.   

— Як ви гадаєте, чого може навчити сучасну людину творча спадщина 

давньогрецьких поетів?  

 

Запис до зошитів:  

Тіртей -  патріотизм, повага до захисників батьківщини, самопожертва. 

Архілох – звеличення мужності, незламності духу, прагнення любити й цінувати 

кожну мить життя, простота та доступність викладу думки 

 

— Які філософські погляди Архілоха передано у перекладі вірша, зробленого 

В. Вересаєвим? Чи вдалося автору зберегти віршовий розмір? 

           

            Кто падает, тому ни славы, ни почёта больше нет 

            От сограждан. Благодарность мы питаем лишь к живым, -  

            Мы живые. Доля павших – хуже доли не найти. 
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IV. Домашнє завдання.  

— Вивчити вірші Тіртея та Архілоха напам’ять (за власним вибором).   

— Творче завдання: зробити переклад поезії Архілоха, користуючись  правилами ямбу 

(для творчо обдарованих учнів). 

— Проекти обкладинки до книги поезій давньогрецьких ліриків, ілюстрації до 

віршів(для творчо обдарованих учнів). 

— Індивідуальні повідомлення про життя і творчість Сапфо та Анакреонта. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №18 
 

Тема.                    Утвердження самоцінності людської 

                       особистості у давньогрецькій поезії. 

                       Поетизація кохання у ліриці Сапфо. 

                       Оспівування життєвих насолод у творчості 

                       Анакреонта 
 

Мета:                   познайомити учнів з провідними мотивами лірики Сапфо та 

                              Анакреонта та анакреонтичною поезією; закріпити знання про 

                              види давньогрецької лірики; розвивати творчі здібності учнів, 

                              навички виразного читання поетичних творів; виховувати повагу 

                              до поетичних надбань людства, почуттів людини, захоплення 

                              радощами життя.  

 

Обладнання:      книги по культурі Давньої Греції, тексти творів давньогрецьких 

                              ліриків, творчі роботи учнів. 

 

                                                                                      Не в силах ткати я – 

                                                                                      Серце болить, 

                                                                                      О рідна мамо! 

                                                                                      Жагою, мов вогнем, 

                                                                                      Мучить мене 

                                                                                      Кіпріда ніжна. 

                                                                                                                 Сапфо 

                                                                                       Не люблю я нудьгувати… 

                                                                                                             Анакреонт  

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.  

    

1. Диктант – опитування із самоперевіркою 

— Меліка, що виконувалась під супровід ліри.  (Лірика) 

— Поезія, що спочатку мала сатирично-викривальний характер.(Ямби) 

— Весільна величальна пісня. (Епіталама) 

— Урочиста пісня на честь богів. (Гімн) 

— Інша назва монодійної лірики. (Сольна) 

—  Поетичний текст, що виконувався у супроводі ліри.(Лірика) 

— Поезія, що втратила мелодію і виконувалася речитативом. (Декламація) 

— Жанр, у якому прославився Тіртей. (Елегія) 

— Пісні, що виконувалися на похоронах. (Трени) 

— Урочиста поезія на честь Діоніса. (Дифірамб) 

— Хорові весільні урочисті пісні на честь Гімена. ( Гіменеї ) 

— Двоскладова стопа з наголосом на другому складі. (Ямб)  

    

2. Перевірка домашнього завдання: 

— виразне читання поезій напам’ять; 
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— спроби поетичного перекладу віршів Архілоха (використання правил ямбу); 

— презентація обкладинок до збірки поезій давньогрецьких ліриків. 

 

ІІІ.Вивчення теми уроку. 

     

1. Індивідуальне повідомлення про Сапфо. 

       Учні складають візитку поета за поданим планом: 

— Ім'я. 

— Період життя 

— Вид поетичної діяльності (або улюблений жанр) 

— Тематика творчості 

— Найвідоміші вірші 

 

2. Матеріал для повідомлення. 

    Сапфо називають першою у світі поетесою. Жила вона наприкінці VІІ ст. до н.е. 

–на початку VІ ст. до н.е. Народилася поетеса на острові Лесбос, в м. Митилені – столиці 

острова, у родині аристократа Скомона. Початок її життя пройшов за всіма правилами і 

звичаями аристократичного дому: вона здобула блискучу освіту, вийшла заміж за багатого 

вельможу Керколая, народила доньку Клеїду, яку дуже любила і якій присвятила велику 

кількість поезій. У цей час тривала політична боротьба, у якій аристократи зазнали 

поразки. І хоча Сапфо була дуже далекою від політичного життя, тим не менше, як 

аристократка, на певний час вона була вигнана з острову й емігрувала на Сицилію. Коли 

було відновлено демократію, майбутня поетеса повернулась додому. На Лесбосі вона 

організовує своєрідну школу – поетичний гурток молодих жінок, який Сапфо назве 

«Домом муз». До цієї школи з’їжджаються дівчата з усіх куточків Греції. Вони  

навчаються етиці поводження, музиці і співам, поетичній творчості та мистецтву танцю, 

виховують естетичні смаки. Все це  було так необхідно знати дівчатам з вищих кіл 

суспільства. Зі школи їх часто проводжають у шлюбне життя. Саме у цій школі  на честь 

заміжжя своїх юних подруг Сапфо написала  більшість своїх поезій: елегій, весільних 

епіталам та гімнів, що виконувалися як сольно, так і хором, були радісними й веселими, 

інколи пройняті добродушним гумором, жартівливими описами наречених, сповненими 

щирих побажань щастя й кохання у подружньому житті. Особливою популярністю 

користувались епіталами Сапфо, чисті й цнотливі, вони вважались «чимось дивовижним» 

(письменник Страбон). Платон називає поетесу «десятою музою», її профіль карбують на 

монетах, з неї пишуть картини, створюють статуї. Поет і законодавець Солон, перш, ніж 

померти, бажає вивчити нову пісню поетеси. Про неї пліткують, створюють чутки, 

вигадки, насмішки, легенди. Одна з таких легенд розповідає про кохання Сапфо до юнака 

Фаона – красеня, який знехтував її   коханням, через що нещасна жінка кинулась  з 

високої скелі у море. Чоловіки обмовляли її, вважаючи небезпечними вірші поетеси для 

своїх дружин.  А у ХІ ст. у Візантії було спалено всі книги Сапфо – так загинули геніальні 

творіння поетичної спадщини давніх греків.  

    Світову славу Сапфо принесла любовна лірика, зібрана у десять книг, адже її 

головною темою було кохання у всіх його проявах: щасливе і жорстоке, вірне і зрадливе, 

спокійне і бурхливе, ніжне і пристрасне. Однією з важливих тем є нерозділене кохання, і 

про це поетеса розповідає Афродіті чи Ероту з проханням допомогти домогтися 

взаємності або перебороти почуття, що гнітить душу, відбивається тугою у серці. Часто у 

поезіях Сапфо можна зустріти смуток, розлуку, самотність чи ревнощі. Але душа поетеси 

знову і знову прагне пережити це почуття у повноті його проявів, адже воно несе з собою 

щастя, розуміння краси світу, природи, яку вона натхненно оспівує . 

      

3.  Читання поезії « До богів подібний…» 
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4. Аналіз поезії за запитаннями:     

— Яким настроєм пройнятий цей вірш? 

— Що є темою поезії? 

— Чим може бути близька ця поезія кожній людині? 

      

5. Читання поезії «Жереб мені…» 

      

6. Аналіз поезії за запитаннями: 

— Які почуття викликала у вас ця поезія? 

— Визначте її провідну думку. 

— Яким може бути поетичне кредо поетеси? 

    

7. Висновки. 

    У своїх поезіях Сапфо змальовує внутрішній світ людини, сповнений 

пристрастей, бурхливих почуттів. Поетеса закохана в природу, красу людини, розкриває 

непростий світ людської душі. Найбільша заслуга поетеси – у відкритті світу людини й 

природи. 

    Пристрасна, щира, відверта любовна лірика Сапфо вражала і сучасників поетеси, 

і читачів наступних поколінь. 

    

8.  Робота з епіграфом № 1. 

   

9. Індивідуальне повідомлення про Анакреонта 

       Учні складають візитку поета за поданим планом: 

— Ім'я. 

— Період життя 

— Вид поетичної діяльності (або улюблений жанр) 

— Тематика творчості 

— Найвідоміші вірші 

 

10. Матеріал для повідомлення. 

      Анакреонт народився у VІ ст. до н.е. у Малій Азії у м. Теосі. Неодноразово 

змінював місце проживання, але переважно жив при дворах тиранів як придворний 

мандрівний поет ( поетів у Давній Греції любили і вважали за велику честь їхнє 

перебування у місті).  Після завоювання Теоси персами поет опиняється у Фракії (м. 

Абдера) при дворі самоського тирана Полікрата (саме тут, обертаючись у вищих колах 

суспільства, він стає співцем розваг і безжурного життя). Потім будуть Афіни (двір 

правителя Гіппарха), Далі – Фессалія (двір аристократів Алевадів). Утіхи й радощі, 

насолоди й бенкети, вшанування богів Ерота, Діоніса й Афродіти стають змістом 

поетичної діяльності Анакреонта. У пам’яті наступних поколінь поет залишився  веселим 

сивоголовим дідом, який оспівує вино й кохання, прагне пізнати життєві радощі, насолоди 

й розкоші.  Його не цікавили питання політичної влади, війни, суспільного життя. 

Кохання, уславлення Муз, чародійне вино мають супроводжувати життя людини, але за 

умови, що це не ускладнюватиме його, не завдаватиме болю, тривог чи  сум’яття. Дружня 

вечірка для  приємної бесіди, а не для п’яної оргії. Кохання повинно бути 

швидкоплинним, а не несамовитим і всепоглинаючим, як  у Сапфо. Ліричний герой не 

страждає від кохання. Ерот – лише грайливий пустун, який бавиться м’ячем, і його чари 

можна побороти силою вина. «Не люблю я нудьгувати», - так можна визначити поетичне 

кредо Анакреонта. І у старості ліричний герой поета зберігає життєлюбні настрої, прагне 

щастя і насолод, кохання і радощів. Він завжди схиляється перед молодістю та жіночою 

вродою. Сум і тривога з’являються лише тоді, коли поет згадує про старість та жахливе 

підземне царство Аїда.      
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11. Читання поезії «Принеси води, юначе,…» 

      

12. Аналіз поезії за запитаннями: 

— Кого оспівує поет у вірші? 

— Яким його побачив поет? 

— Схарактеризуйте ставлення Анакреонта до Ерота. 

      

13.  Читання поезії «Золотоволосий Ерот…» 

      

14. Аналіз поезії за запитаннями: 

— Що прославляє Анакреонт у цій поезії? 

— Яким є ставлення поета до кохання? Чим воно відрізняється від поглядів 

Сапфо?  

      

15. Робота з епіграфом № 2. 

      

16. Висновки. 

      Злиття змісту і форми, музичність віршування, безпосередність і щирість у 

виявленні почуттів назавжди причислили Анакреонта до найталановитіших представників 

монодійної, тобто сольної меліки  у класичній поезії Давньої Греції. Життєрадісна і 

грайлива поезія Анакреонта стала надзвичайно популярною у наступні часи і призвела до 

численних наслідувань античними й сучасними європейськими поетами. Це явище  

отримало назву «анакреонтична поезія», головними темами якої стали кохання, вино, 

життєві радощі. 

    

17. Робота в зошитах. Конспектування інформації. 

      Анакреонтичною поезією називають створені  у різні часи вірші, що наслідують 

поетичну манеру та стиль Анакреонта. Усі вони оспівують кохання, вино, радощі життя та 

його насолоди, відзначаються грайливим характером та витонченою художньою формою. 

Всього збереглось 59 анакреонтичних віршів античних часів. Усі воно увійшли до збірки 

«Палатинська антологія», що була скомпонована у Х ст. візантійцем Константаном 

Кефалою.  

      У  ХVІІІ  - ХІХ  ст. «анакреонтика» проникла у слов’янську, зокрема й 

українську, поезію. 

    

18. Висновки. 

      Розвиток поезії у Давній Греції засвідчив те, що свідомість людини 

вивільнилась від страху перед незрозумілими силами природи. Людина почала відчувати 

себе вільною і самостійною. У неї з’явилась можливість прислухатись до власної душі,  

внутрішнього світу , зрозуміти свої настрої та природу почуттів. 

      Це стало  початком розвитку жанрової системи та тематичного розмаїття для 

світової поезії усіх наступних часів. 

 

IV. Домашнє завдання.  

— Вивчити напам’ять одну з поезій давньогрецьких ліриків, зробити її ідейно-

художній аналіз.  

— Індивідуальне повідомлення: «Театр у Давній Греції». 

— Повторити міф про Прометея. 
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Урок №19 
 

Тема.                    Есхіл – видатний давньогрецький трагік. 

                       «Прометей закутий». Розповідь Прометея про 

                       його благодіяння  людям 

 

Мета:                   схарактеризувати творчу спадщину Есхіла як частину «золотої 

                              доби» давньогрецької літератури; розвивати навички сприйняття 

                              матеріалу повідомлення та конспектування навчального 

                              матеріалу; виховувати шляхетні прагнення  учнів, бажання 

                              приносити користь людям. 

 

Обладнання:      портрет драматурга, ілюстративний матеріал по культурі Давньої 

                              Греції, фотографії античного театру, зображення Діоніса, 

                              репродукція картини Рубенса «Вакх», роздатковий матеріал 

                              (схеми). 

 

                                                                        Від Прометея всі в людей уміння… 

                                                                                                                          Есхіл 

                                                      

                                                                  Прометей посіяв у людях потяг до постійної  

                                                               діяльності, навчив їх… вірити мрії. 

                                                                                                                  Тахо – Годі 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація навчальних знань. 

    

1. Бесіда: 

— Що вам відомо про життя Стародавньої Греції? 

—  З яких відомостей складаються ваші уявлення про її культуру? 

— Схарактеризуйте жанрову систему давньогрецької літератури? Які жанри 

зазнали найбільшого розвитку? Чому? 

    

2. Перевірка домашнього завдання: 

— виразне читання напам’ять поезій античних ліриків ( 2-3 учні); 

— робота в парах – взаємна перевірка домашнього завдання, оцінювання. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

    

1. Презентація теми й мети уроку.  

    

2. Слово учителя. 

    Серед численних здобутків античного мистецтва чи не найважливіше місце 

належить театральному. 

    Своїм народженням, розвитком, художніми здобутками і навіть будовою 

споруди сучасний театр зобов’язаний стародавнім грекам. І хоча проіснував 

давньогрецький театр досить короткий проміжок часу, власне, упродовж життя так званої 

«золотої трійці» античних драматургів, – Есхіла, Софокла й Еврипіда – це був 
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надзвичайно яскравий період в історії давніх міст – полісів, коли грекам було надано 

можливість відчути себе справжніми громадянами, збагнути свою причетність, а часто й 

відповідальність за долю країни. Відбулося це у  V ст. до н.е., за часів правління Перікла, 

розумної й освіченої людини, яка дбала про розквіт  держави. 

    З історією театрального мистецтва пов'язаний період виникнення, розвитку  й 

занепаду афінської демократії. 

    

3. Індивідуальне повідомлення про театр. 

    Учні конспектують матеріал. Для складання конспекту на дошці записані опорні 

слова: 

 

Діоніс ( Вакх, Бахус) 

Сатир 

Дифірамб 

Корифей  

Протагоніст  

Орхестра 

Театрон 

Скена 

Котурни 

Трагедія 

Комедія 

 

4. Матеріал для повідомлення. 

    У грецького народу здавна існували народні обрядові та мімічні ігрища, культові 

релігійні дійства на честь богів. Саме вони стоять біля витоків театрального мистецтва. 

Найбільшого поширення набув культ  богині родючості Деметри  і покровителя 

виноградарства й виноробства Діоніса. Вже у VІ ст. до н.е. свята на честь Діоніса стали 

державними й проводилися тричі на рік: у березні – Великі Діонісії, у січні – Ленеї, у 

грудні – Малі, або Сільські Діонісії. У греків існувала традиція вшановувати своїх богів за 

допомогою співу. Так, хор ряджених у супроводі флейти, танцюючи, виконував пісні на 

честь Діоніса, розповідаючи про його мандри, пригоди, радощі та страждання, смерть і 

воскресіння. Відповідно до подій, про які співав хор, у майбутньому сформувалися 

драматургічні жанри. Французький поет і мистецтвознавець Н. Буало у трактаті 

«Мистецтво поезії» зазначав: 

                                      Колись трагедія, і дика й недоладна, 

                                      То був звичайний хор. Напої виноградні 

                                      Усі, танцюючи й співаючи, пили 

                                      І Діонісові складали похвали. 

   Пісні хору про страждання та смерть Діоніса  започаткували трагедію, пісні про 

воскресіння стали основою  майбутньої комедії, яка спочатку мала жартівливий характер  

(життєві зміни спричинили  пізніше сатиричний характер комедії; у ній висміювалися 

суспільні та людські вади).  Постановка, яку розігрували після трагедії, називалася 

сатирівською драмою. У ній діяли сатири – лісові демони, що мали людську подобу,  з 

рогами, копитами та  козлячою борідкою. Самого Діоніса також інколи уявляли у вигляді  

козла , тому й приносили йому у жертву цю тварину. 

   Згодом для театрального дійства виявилось  замало лише співу хору. З’являється 

заспівувач урочистих пісень на честь Діоніса (дифірамбів) корифей.  Він пояснював 

глядачам зміст пісень хору, перемовлявся із ним, виконував певні ролі. Хор  коментував  

окремі оповіді  корифея. 

   На наступному етапі розвитку театру  з’являється протагоніст . Це був перший 

актор. Йому належало запровадити діалог розмовами із корифеєм. Цей персонаж був 
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уведений до трагедії Феспідом, поетом VІ ст. до н.е., якого вважають засновником 

трагедії. (Першу виставу Феспіда глядачі побачили навесні 534 р. до н.е., саме цю дату  

вважають роком народження театру).  Есхіл уведе  до театрального дійства другого 

актора, а Софокл – третього. Поступово  функції хору зменшуватимуться, поступаючись 

місцем акторам.  

            Давньогрецька трагедія мала усталену структуру: 

— пролог – зав’язка дії; 

— парод – перша пісня хору; 

— епісодії –діалоги між акторами; 

  — стасими – стоячі пісні хору ( поділялись на строфи й антистрофи, під час 

виконання яких хор рухався  в один та інший боки); 

— ексод – заключна пісня хору. 

 

   Будували античні театри під відкритим небом, зазвичай на схилах пагорбів. 

Найбільший із них вміщував до 40 тисяч глядачів. Акустика була бездоганною, для цього, 

наприклад, у землю закопували порожні амфори. Будівля складалася із орхестри –

майданчика, на якому виступали актори, хор та музиканти; скени, де було розташовано 

реквізит і переодягались актори;проскенія, який нагадував храми чи палаци;  амфітеатру, 

що мав форму півкола і поділявся на сектори для глядачів. З боку проскенія  в перших 

рядах, призначених для поважних осіб, розміщувалися мармурові стільці, а за ними – 

кам’яні лави 

   Античний театр не мав ані завіси, ані декорацій. Грали у театрі лише чоловіки. 

Жіночі ролі виконували юнаки, у яких ще не відбулася мутація голосу (цим, до речі, 

пояснюється відсутність або незначна кількість жіночих ролей у давніх творах). 

Різноманітні почуття актори зображували за допомогою масок, які час від часу міняли в 

залежності від зміни настрою персонажу.  Щоби акторів було краще видно, вони взували  

котурни – високі шкіряні чоботи на товстій підошві. 

   Театр у Давній Греції мав дуже велике значення. Він вважався школою 

громадянського виховання. Відвідування театру вважалось обов’язковим. Найважливіші 

державні програми, ідеї тощо пропагувалися через  театральні постановки. Організацією 

вистав  керували архонти – урядовці. Держава спеціально видавала гроші для відвідування 

театру незаможними людьми. Утримання й навчання хору,  як почесний громадський 

обов’язок, покладалось на заможних людей – хорегів.   

   Під час діонісій  відбувалися змагання акторів та драматургів.   Драматурги 

представляли глядачам цикл із трьох трагедій ( трилогія) та заключну частину  - 

сатирівську драму, що вже становило тетралогію. Переможці ( їх визначало журі з 10 осіб 

та глядачі) здобували шану у вигляді погруддя та викарбуваного на мармуровій стелі 

імені.  

   Найвідомішими давньогрецькими трагіками вважаються Есхіл, Софокл та 

Еврипід, комедіографом  - Аристофан. 

    

5. Т Л. 

Трагедія - («трагос»  -  цап,  «ода» -  пісня ) – драматичний твір, в якому гострий, 

непримиренний  конфлікт призводить до  загибелі  героя. 

 

Комедія - («комос» - процесія, «ода» - пісня) – драматичний твір, в якому  за 

допомогою засобів гумору та сатири викриваються соціальні явища, вчинки та поведінка 

людей. 

 

Драма - (гр. «дія»)  – літературний твір,  який змальовує світ у формі дії і 

призначається для сценічного втілення. 
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    6. Робота зі схемами: 

 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Схема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3. 

 

 

 

    

СЛУЖІННЯ  ВИСОКІЙ                                                                                       ФАТАЛЬНІ  

 МЕТІ                                                                                                      НЕПЕРЕБОРНІ 

                                                                                                                        СИЛИ 

                                                            СУТИЧКА 

          ПРАГНЕННЯ  

    САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

                 

 

                ТЕАТР 

                                                 

 

ДРАМА 

(дія) 

Різновиди 

драми 

п’єса                                                       

водевіль 

трагедія 

драма 

фарс 

комедія 

інтермедія 

трагікомедія 

Г Е Р О Й  

К О Н Ф Л І К Т 

(колізія)  
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7. Розповідь про Есхіла. 

    Есхіл -  перший великий давньогрецький трагік, який здобув світове визнання. 

Він жив у той час, коли Греція переживала піднесення у суспільному, політичному, 

ідеологічному та художньому відношенні. 

    Есхіл, син Евфоріона, старший  зі славетної «золотої трійці» античних 

драматургів. Біографічні відомості, що дійшли до нас, - не випадкові цитати чи згадки, а 

цілком правдива інформація. Він народився в Елевсіні (містечко поблизу Афін) бл.525р. 

до н.е. в аристократичній родині землевласників напередодні Перських війн, у яких Греція 

перемагала деспотичний Схід, а   сім’я Есхіла брала активну участь.  Есхіл брав участь у 

Марафонській битві (490р. до н.е.), а, можливо, і у морському бою при Саламіні (480р. до 

н.е.) та Платеях (479 р. до н.е.), про що свідчить опис у його високопатріотичній  трагедії 

«Перси». Чи брав Есхіл участь у державному чи політичному житті, невідомо, але у 

472р.до н.е. він  з певних причин емігрував до Сицилії, де прожив до самої смерті при 

дворі сіракузького володаря Гієрона. Припускають, що причиною від’їзду могло стати 

розголошення таємниць Елевсинських містерій, що були пов’язані з культом богині 

родючості й хліборобства Деметри, народні свята на честь якої щорічно проводилися в  

Елевсіні. Ці містерії були таємними дійствами, що проводились у першій, закритій частині 

святкування культу, а до неї допускалися  лише утаємничені особи, окрім жерців. Усі 

вони присягалися під загрозою смертної кари не розголошувати таємниці. Й по сьогодні 

невідомо, що ж відбувалося пі час цих містерій, та, Есхіла було звинувачено.  

    Творчу діяльність Есхіл розпочав рано, працював досить плодотворно. За своє 

життя він створив 90 п’єс, з яких до наших часів збереглося лише 7.  Починаючи з 484 р. 

до н.е., він 13 разів виходив переможцем  на драматургічних турнірах під час свят на честь 

Діоніса ( за іншими джерелами – 28 разів).  Після успішної постановки тетралогії 

«Орестії»(458 р. до н.е.) Есхіл переселився у місто Гели, де він помер 456р. до н.е. На 

надгробку трагіка, що чудом зберігся до нашого часу,  жодним словом не згадується про 

його літературну діяльність: 

Тут  Есхіла  Афінського, Евфоріонова  сина, 

Гели  плодюча   земля  тіло його   прийняла, 

Згадують   гай  Марафонський   відвагу  його,  то  ж  і   плем’я  

Довговолосих   мідян   -     в  битві  пізнали  її. 

    У трагедіях Есхіла  зображено жорстоку боротьбу політичних сил. Доля  й 

страждання людини для драматурга є лише складовою частиною історії. Трагедії 

відрізняються високим пафосом мови, сміливими  й оригінальними образами. 

    Найзнаменитішим твором Есхіла залишається трагедія «Прометей закутий», яка 

входила  до складу тетралогії разом із трагедіями «Прометей вогненосний» та 

«Визволений Прометей». 

 

8. Повторення відомостей про Прометея  (міф). 

  

9. Читання й аналіз уривку з трагедії «Прометей закутий»: 

— Якою подією починається трагедія? 

— У чому звинувачують Прометея? 

— Хто й чому віддав наказ покарати героя? 

— Кому з богів було наказано виконати волю Зевса? Схарактеризуйте вчинок 

Гефеста. 

— Як Прометей сприймає муки, що випали на його долю? 

— Що розповідає Прометей про свої благодіяння людям? Зачитайте перелік 

добрих справ героя.  

— Як характеризує Прометея його монолог?  

— Розкрийте значення епіграфів до уроку. 

— У чому сила титана? 
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— Чи варті були люди такої жертви? 

    

10. ТЛ. 

Вічний образ – образ, важливий, актуальний у всі часи. Прометей відкриває 

галерею «вічних образів». 

— Як ви розумієте значення цього поняття? 

— Чому люди повинні пам’ятати про подвиг Прометея? 

    

11. Підсумки. Записи до зошитів: 

— Трагедія  пройнята життєстверджуючим пафосом, мрією про земне щастя 

людини, вірою у  торжество її розуму. 

— Есхіл створює вічний образ, який є зразком самовідданого служіння людям, 

здатності на самопожертву в ім'я високих ідеалів. 

— Трагедія змальовує вічний конфлікт життя - конфлікт між гуманізмом та 

тиранією. 

 

12. Креативне завдання:  

— скласти перелік рис характеру Прометея таким чином, щоб їхні назви 

починались з букви, що входить до складу імені героя.  

Зразок: 

Просвітник 

Рішучий, розумний 

Оптиміст 

Мужній 

Ерудований 

Тираноборець 

Енергійний 

Його вічно пам’ятатимуть люди 

      

13. Заключне слово учителя. 

       У Давній Греції на честь Прометея, борця – просвітника, влаштовували свято 

священного вогню: люди запалювали смолоскипи в гаю Академії і рушали з ними до 

Афін, де запалювали нові вогні, вшановуючи пам'ять про легендарного героя, який 

пожертвував своїм життям заради високої мети. 

 

IV. Домашнє завдання. 

— Мініатюра: «Мій дифірамб Прометею» (письмово).  

— Індивідуальне повідомлення  «Образ Прометея у світовій культурі». 

— Повторити фіванський цикл міфів. 
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Урок №20 
 

Тема.                    Софокл. «Антігона». Оспівування людини та її 

                       внутрішнього світу у давньогрецькій трагедії 
 

Мета:                   схарактеризувати життєвий і творчий шлях Софокла як частину 

                              «золотої доби» давньогрецької літератури; проаналізувати уривки 

                              з трагедії «Антігона», розвивати навички виразного читання, 

                              уміння аналізувати текст трагедії, робити логічні висновки з 

                              прочитаного; виховувати захоплення допитливістю та розумом 

                              людини, її шляхетністю. 

 

Обладнання:       виставка різних видань книги Софокла, портрет драматурга. 

 

                                                                                          Дивних багато у світі див, 

                                                                                       Найдивніше з них – людина. 

                                                                                                                         Софокл. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація начальних знань. 

    

1. Бесіда: 

— Яке значення для розвитку культури мав давньогрецький театр? 

— Поясніть значення вислову: «Давньогрецький театр був школою 

громадянського та політичного виховання». 

— Якими жанрами представлений театр Давньої Греції? 

— Хто входив до складу «золотої трійці» античних драматургів? 

— Що нового вніс Есхіл у розвиток античного театру? 

     

2. Перевірка домашнього завдання 

     — Прослуховування мініатюр «Мій дифірамб Прометею». 

     —  Презентація виступу  «Образ Прометея у світовій літературі». 

 

ІІІ. Вивчення теми уроку. 

    

1. Презентація теми й мети уроку.  

    

2. Слово учителя про Софокла та його твір. Учні складають тези у зошитах. 

     Другим із трьох уславлених грецьких трагіків був Софокл. Майбутній драматург 

народився 497 (495)р. до н.е. у заможній впливовій родині афінського зброяра-ремісника. 

Сталося це у  мальовничому передмісті Афін – місті Колоні, яке Софокл ніколи не 

покидав і уславив його  у трагедії «Едіп у Колоні». Софокл здобув блискучу, як на той 

час, гімнастичну та музичну освіту, за що, як твердять античні джерела, «неодноразово 

одержував перемоги на змаганнях у цих мистецтвах». Музичні здібності стали у пригоді, 

коли він сам писав музику до власних трагедій. Проте першою професією Софокла  стала 

лікарська справа. 

     Роки зрілості Софокла припадають на часи найвищого розквіту афінської 

демократії, що увійшла до історії під назвою «доба Перікла». Драматург  був пристрасним 
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захисником демократичного ладу, входив до кола найближчого оточення Перікла (будучи 

його близьким другом), брав активну участь у політичному житті країни (хоча, як 

вказують джерела, особливо у політиці не розбирався). Софокл підтримував  дружні 

стосунки з філософом Архелаєм, істориком Геродотом. Завдяки своїм блискучим 

перемогам у драматичних змаганнях обирався на високі державні посади: його було 

призначено скарбником Афінського морського союзу, а потім стратегом – він брав участь 

разом з Періклом у поході проти Самоса, що прагнув відокремитися від Афін,  згодом він 

працює в комісії  з перегляду афінської конституції після антидемократичного перевороту. 

     Наприкінці життя Софокл став жерцем одного з культів, пов’язаних  з богом 

лікування Асклепієм, а після смерті на його честь було впроваджено культ під ім’ям героя 

Дексіона.  Збереглося кілька легенд про Софокла. Одна з них розповідає, що один з синів 

Софокла, ображений, що батько надавав перевагу онукові, зробив подання до суду, 

вимагаючи встановлення опіки як над таким, що вижив з розуму. Софокл скористався 

найкращою своєю зброєю: він прочитав суддям уривок з тільки що написаної трагедії 

«Едіп в Колоні», чим привів слухачів у таке захоплення, що вони негайно відкинули всі 

звинувачення. 

     Співвітчизники, які дуже шанували Софокла, називали його улюбленцем долі. І 

дійсно, у змаганнях драматургів він 24 рази виборював перший приз, що було винятковим 

успіхом. 

     За 60 років творчої діяльності Софокл створив 123 п’єси, з яких до нашого часу 

дійшло лише сім: «Аякс», «Трахінянки», «Антігона», «Цар Едіп», «Електора», «Філоктет», 

«Едіп в Колоні». Літературна діяльність Софокла  завершила розпочату Есхілом справу 

перетворення трагедії у драму. Його герої самостійні у своїй діяльності: не боги, а самі 

герої визначають власну поведінку. Доля людини, таким чином, стає головним об’єктом 

дослідження драматурга та головною проблемою його творчості. 

     Творець монументальних образів, Софокл продемонстрував неабияку 

майстерність у побудові драматичних сюжетів, які активно наслідувались як  античною, 

так і  європейськими літературами. 

    

3. Знайомство із сюжетом трагедії «Антігона». 

     Сюжет трагедії «Антігона» (442р. до н.е.) відноситься до фіванського циклу 

міфів і розповідає про долю дітей Едіпа: синів Етеокла та Полініка  й дочок Антігони та 

Ісмени.  Головний конфлікт твору відбувається між законами релігії й моралі, з одного 

боку, та людськими законами, з іншого.  Антігона, головна героїня трагедії, виступає 

проти тиранії царя, одночасно захищаючи моральні закони богів. 

     Кожний герой трагедії має яскраво виражені риси характеру, індивідуальність, 

що стає рушійною силою конфлікту. 

     На особливу  увагу заслуговує перший стасим трагедії, який прославляє силу 

людського розуму, здатного підкорити природу й організувати життя людського 

суспільства за законами гармонії й моралі. Проте автор застерігає: розум, не керований 

мораллю, може привести людину до зла у всіх його проявах. 

    

4. ТЛ. 

Стасим -  стояча пісня хору. 

    

5. Виразне читання уривку. 

    

6. Аналіз пісні хору «Дивних багато у світі див» (вірші 332 – 383). 

— Поясніть своє розуміння слів, що відкривають стасим І (див.  епіграф). 

— Кого прославляє цими словами Софокл? 

— Схарактеризуйте погляди драматурга на світ і людину. 
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— До чого, за думкою Софокла, призводить зіткнення «божого» та людського 

законів? 

— Про що попереджає людей Софокл? Підтвердити думку словами тексту. 

— Як слід розуміти слова: «Безславним хай буде, хто посмів На кривдну путь 

серцем стать»? 

    

7. Висновки. 

    Гімн Софокла споріднений із монологом Прометея  у трагедії Есхіла, в якому 

титан характеризує здобутки цивілізації. Софокл оспівує мужність людини, яка долає 

негоди, підкоряє моря, оре землю: 

                І мислей, як вітер, швидких, 

                І мови навчивсь чоловік. 

    Хор складає шану тим, хто «звичаїв громадських пильнує здавна», і таврує тих, 

які встали на безславний шлях ницості й неправди. 

     

8. Рефлексія: 

   — Чому, на вашу думку, саме людина з її складним внутрішнім світом стає 

об’єктом уваги античних драматургів? 

 

IV. Домашнє завдання. 

— Виписати афоризми із творів Есхіла та Софокла, вивчити напам’ять 2-3 з 

них.    

— Читати уривки з «Енеїди» Вергілія (за хрестоматією). Творчій групі скласти 

виступ – огляд змісту поеми. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №21 
 

Тема.                    Вергілій. «Енеїда» як літературна обробка  

                       римської легенди про троянця Енея – засновника 

                       Риму. Творче наслідування поем Гомера: 

                       «одіссея» мандрів Енея та «іліада» його битв 
 

Мета:                    ознайомити учнів із «золотим віком» римської літератури та 

                               творчістю її видатного представника Вергілія; з’ясувати сюжет 

                               поеми «Енеїда» та її головну думку; розвивати навички 

                               сприйняття лекційного матеріалу та складання конспекту; 

                               виховувати повагу до безсмертних творінь античності, інтелекту 

                               людини, бажання творчої реалізації здібностей.  

 

Обладнання:       портрети Вергілія, фотографії фрагментів античної мозаїки, 

                               виставка видань «Енеїди» , фотографії скульптурних зображень 

                               імператора Августа, роздатковий матеріал (схема). 

 

                                                                     Та він живе, і дзвін гучних його поем 

                                                                     Донині сниться нам… 

                                                                                                           М. Зеров 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація набутих знань. 

    

1. Перевірка домашнього завдання. Презентація афоризмів. 

    

2. Бесіда: 

— Кого з представників античної літератури ви вважаєте найвидатнішими? Чому? 

— Яке значення для світової літератури мала творчість Гомера? 

— Чому поеми Гомера ще в античному світі вважались підручниками життя? 

 

ІІІ. Вивчення теми уроку. 

    

1. Презентація теми й мети уроку.  

   

2. Поетична хвилинка: 

Мужик із Мантуї, повільний і смаглявий, 

З дитинства ніжного колисаний селом,  

Звеличив кий і плуг, і мідний шолом,  

І знявся до вершин нечуваної слави 

 

Бо крізь огонь і дим усобиці іржавий 

Побачив кращий вік і проспівав псалом, 

Як спочиває світ під цезарським орлом 

У лагіднім ярмі безсмертної держави. 
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Той час минув – і Рим, і цезарів діла 

Рука історії до тру поволокла,  

Де сплять усіх  часів ілюзії й корони. 

 

Та він живе, і дзвін гучних його поем 

Донині сниться нам риданнями Дідони, 

Бряжчанням панцирів і сплесками трирем. 

                                                          М. Зеров 

( Трирема – бойовий гребний човен у Давньому Римі з трьома рядами весел, 

розташованих один над одним у шахматному порядку). 

    

3. Бесіда по сприйняттю: 

— Яким особливостям творчості Вергілія присвятив свій вірш М. Зеров? 

— Чому, по-вашому,  поеми Вергілія живі й донині? 

    

4. Лекція учителя. Учні складають конспект. 

   План лекції:  

— Рим –наймогутніша держава Середземномор’я. 

— Культура доби Августа. 

— Вергілій – один з найвідоміших діячів давньоримської літератури. 

— Історія створення та сюжет «Енеїди». 

— Травестії й наслідування поеми. 

 

У ІІ ст. до н.е. Рим мав славу наймогутнішої держави на Середземному морі. На 

відміну від греків(мандрівників, купців,  шанувальників прекрасного), римляни були 

завойовниками. Це живилося міфом про богообраність римського народу щодо 

володарювання світом. З цим пов’язана і мораль давніх римлян: патріотизм і шанобливе 

ставлення до богів. Та завоювання східних народів дещо змінило їхні уявлення про життя. 

Вони перейняли  жагу розкошів, безтурботного життя, чому  у великій мірі сприяв 

постійний приток рабів. Імператори та їхнє оточення, а згодом і простий люд утвердилися 

в думці про те, що працювати мають лише раби. «Хліба й видовищ!» - таким стало гасло 

римського плебсу. Імператори змушені були коритися: щоб запобігти численним 

злочинам, влаштовувалися грубі розваги для народу (бої гладіаторів). 

Завойовницька політика Риму розширила кордони імперії. Було підкорено Галлію 

(Франція), Іберію (Іспанія), Британію, частину Германії. До цього часу збереглися руїни – 

пам’ятники цих завоювань: дороги, тріумфальні арки, храми, акведуки(водогони). 

«Секулюм Августум»  - вік Августа (к. І ст. до н.е. – поч. І ст. н.е.) -  був «золотим 

віком» римської поезії. Ідеологом цього часу став поет Вергілій, який щиро вірив у те, що 

повернення до доблесті й могутності предків, до старих римських звичаїв призведе до 

відродження римського народу. 

Політика завоювань Римської імперії, що колись була республікою, привела до 

того,  що країна стояла на порозі диктатури. Зрозумівши це, Юлій Цезар спробував 

встановити особисту диктатуру, та був убитий Брутом та Кассієм, прихильниками 

республіки. Спалахнула громадянська  війна, і до влади прийшов названий син Цезаря – 

Октавіан, якому був присвоєний титул Август («священний»). 

Октавіан Август відчув небезпеку морального розкладання суспільства і 

запровадив сувору дисципліну, відродив звичаї та закони предків, звів нові храми на честь 

богів. Він одним із перших зрозумів, що духовному  відродженню людини якнайкраще 

сприятиме література, що становить  частину державної ідеології. Допомагав Августові 

найближчий сподвижник (неофіційний співправитель і друг) вельможа Гай Цільній 

Меценат, великий шанувальник поезії та літератор. Будучи заможною людиною, він 

усіляко сприяв розвиткові поезії матеріальними внесками, захищав інтереси поетів перед 
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імператором, інколи навіть підказував теми творів. До кола відомих поетів, якими 

опікувався Меценат, входив і Вергілій – майбутня слава літературного Риму. 

Вергілій  народився  70р. до н.е. у містечку Анди поблизу Мантуї на півночі Італії у 

родині землевласника та володаря майстерні керамічних виробів. Освіту здобував у 

Кремоні, Мілані та Римі, готуючись стати адвокатом.  Почав писати вірші  під час 

навчання у Римі. Вергілій, як і більшість молодих поетів, був далекий від політичного 

життя, проте йому довелося пережити славу саме в якості «політичного»поета. 

Повернувшись на батьківщину у 45р. до н.е., пережив великий крах – у батька 

відібрали землю на користь ветеранів Гая Юлія Цезаря. Завдяки клопотанню Азініла 

Полліона, полководця, оратора й поета та заступництву майбутнього імператора 

Октавіана Вергілію повертають помістя, за що поет все життя буде вдячним Октавіанові, 

називаючи його у своїй творчості богом, рятівником, заступником, а державницьку 

політику імператора підтримуватиме й пропагуватиме у своїх поезіях. Та радість була 

передчасною: у  41р. до н.е.  спалахнула нова братовбивча війна, після якої околиці 

Мантуї знову перейшли до ветеранів.  Увійшовши до мистецького гуртка Мецената, 

Вергілій зрештою отримав матеріальне забезпечення: будинок у Римі  та землю в Кампанії 

біля Ноли. 

Останні роки життя Вергілій провів у невеликому помісті поблизу Неаполя. Десять 

останніх років поет присвятив створенню «Енеїди». Спочатку було складено план 

майбутньої поеми, потім написано твір прозою.  Далі Вергілій звіршував уподобані 

частини, і, щоб оглянути місця, зображені у творі, вирушив у мандрівку до Греції та Малої 

Азії. Проте Трою поет так і не побачив. Захворівши в Афінах,  Вергілій вирішує 

припинити мандрівку і разом з Августом повертається до Італії. Помер поет 21 вересня 19 

р. до н.е. Перед смертю він написав заповіт, у якому розпорядився спалити «Енеїду», тому 

що не встиг закінчити кілька віршів до неї, і залишити на його могилі створену ним самим 

епітафію: 

 

                            В Мантуї родився, Калабрією  взятий. Спочиваю 

                            в Партенопеї. Оспівав пасовища, села, вождів. 

 

Імператор Октавіан Август не визнав заповіту Вергілія й наказав опублікувати 

«Енеїду». Прах поета був  перевезений  до Неаполя . Поховали Вергілія при 

Путеоланській дорозі. На надгробній плиті – слова власної епітафії. 

Найголовнішими творами Вергілія є «Буколіки» - зібрання еклог       ( літературний 

жанр, у якому поєднано ознаки балади та елегії), що зображують епізоди пастушого 

життя, мирний пейзаж; «Георгіки» - поетичні настанови землеробу; «Енеїда» - героїчна 

поема, у якій розповідається про життя й пригоди троянця Енея та його супутників. 

«Енеїда» принесла Вергілію славу й безсмертя. Ця історико-героїчна поема була 

покликана прославити Октавіана Августа, його правління, що принесло Римові мир і 

спокій, рід Юліїв, до якого належав Август, Римську державу, її велику історичну місію, 

могутність та світовий авторитет. 

Уже у ІІІ ст. до н.е. міф про Енея був визнаний офіційно. За ним Рим є оновленою 

Троєю. Багато хто з римлян пов’язував своє походження з Енеєм та його сином Асканієм 

(друге ім’я – Юл). Сам імператор Юлій Цезар твердив про своє божественне походження 

(рід Юліїв – нащадки Венери, матері Енея). Перед Вергілієм постала задача: створити 

епічну поему за античними уявленнями (за зразок було взято поеми Гомера), взявши за 

основу міфологічний сюжет. 

 

5. Повідомлення про міфологічну основу поеми.      

 Еней – син Анхіза та Афродіти (Венери) – один з найславетніших героїв Трої. Він 

бере участь у важливих битвах та інколи терпить поразки. Від загибелі його рятує лише 

заступництво Афродіти, Посейдон та Аполлона. Еней тікає зі зруйнованої Трої. Боги 
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покладають на нього відповідальну місію: заснувати новий Іліон (Трою) – Рим. Протягом 

усієї подорожі героя переслідує богиня Гера (Юнона): під її покровительством перебуває 

Карфаген, а нащадкам троянців римлянам було пророковано зруйнувати  володіння 

Дідони.   

«Енеїда» складається з 12 книг, налічує 9996 віршів, поділяється на дві частини, в 

яких розповідається про мандри Енея (1 – 6 кн. присвячені «одіссеї» мандрів Енея та 

тематично наближені до гомерівської «Одіссеї» )та його битви в Італії (7 – 12кн. 

змальовують «іліаду» битв Енея на території Італії та тематично наближені до «Іліади»). 

У одному творі Вергілій спробував об’єднати обидві гомерівські поеми. Але, на 

відміну від Гомера, який поетизує героїку минулого, Вергілій, по-перше, переплітає міф із 

сучасністю, по-друге, відбиває політичні тенденції: прагне довести історичну 

зумовленість нового політичного ладу та прославити його. 

 

   6. Робота зі схемою. Огляд змісту поеми: 

 

Г  О  М  Е  Р 
 

 

 

 

 

 

 

                                Т В О Р Ч Е            Н А С Л І Д У В А Н Н Я 

 

В  Е  Р  Г  І  Л  І  Й 

«Е  Н  Е  Ї  Д  А» 

 

 

 

1.Буря відносить кораблі Енея до                                7.Зустріч Енея з Латином, царем Лації 

   Карфагену.                                                                     Війна Турна (нареченого Лавінії –  

2.Розповідь Енея про загибель Трої.                               дочки  Латина). 

3.Розповідь Енея про свої мандри.                              8.Еней просить про допомогу  

                                                                                аркадського царя Евандра. 

4.Кохання Енея до Дідони. Боги                                     Військовий обладунок  від Вулкана 

   наказують виконати священну                                    (Гефеста) й Венери – зброя  та щит із 

   місію. Після відплиття Енея до                                    зображенням грядущої історії  Риму. 

   Італії  Дідона закінчує  життя                                    9.Перемога та відступ Турна.                                                                                                                                                                                            

   самогубством    (вбиває себе                                     10.Турн убиває друга Енея  Палланта 

   мечем – подарунком    Енея).                                          (сина Евандра). Перемога троянців. 

5.Тризна за Анхізом. Поминальні                                      

    ігри на Сицилії.                                                          11.Подвиг амазонки Камілли. 

6.На землях Італії. Подорож до                                    12.Поєдинок Енея з Турном. Перемога                                                                                               

   підземного царства Аїда. Розмова                                 Енея. Перемир’я богів.  

   з Анхізом про славу нащадків. 

  

 

           Творче наслідування поем Гомера виправдано часом: античні поети вважали 

за честь сприяти продовженню гомерівських традицій, використовуючи у власній 

творчості його ідеї та образи. 

       Створення «Енеїди» було знаковою подією для Вергілія. Як поет він виконав 

«О Д І С С Е Я» «І Л І А Д А» 
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своє художнє завдання, зреалізував творче покликання. Як громадянин він уславив 

політику Октавіана Августа, рід Юліїв і велич Римської імперії. 

 

7. Значення книги. Наслідування. Травестії. 

— Поема Вергілія стала  головною книгою шкільної молоді ще за часів 

античності.  

— У середні віки твори Вергілія переписували й читали у монастирях, на нього 

рівнявся Данте.  

— Епоха Відродження також покликала до життя Вергілія та його «Енеїду» 

(Ф.Петрарка, Т.Тассо, Ронсар). 

— Література ХVІІ – ХVІІІ ст. орієнтувалась на «Енеїду» (Вольтер, Расін, Буало, 

Лессінг). 

— ХІХ ст. виявило неоднозначне ставлення до книги Вергілія. Інколи критика 

була просто нещадною (Шеллінг, Гердер,  В.Бєлінський). 

— У ХХ ст. Вергілія трактували як цілком оригінального поета, заявляли про 

недоречність абстрактного порівняння  його творчості із гомерівською 

(П.Клодель, П.Валері, Т.С.Еліот, В.Брюсов та інш.). 

   З «Енеїдою» Вергілія у літературі пов’язані такі явища, як «травестія», «пародія» 

та «бурлески». 

    

8. ТЛ. 

Травестія – вид гумористичної поезії, близької до пародії. 

Пародія – жартівлива переробка. 

Бурлеск – вид комічної пародійної  поезії та драматургії, у якій героїчне 

змальовується у пародійному вигляді, а буденне – піднесено і якій властива навмисна 

невідповідність між темою твору та її мовленнєвим втіленням. 

            

Серед найвідоміших «перелицювань» поеми «Енеїда» такі твори: 

— Дж. - Б. Лаллі. «Перелицьована «Енеїда» (Італія); 

— П. Скаррон «Перелицьований  Вергілій» (Франція); 

— Й. Г. Шмідт «Енеїда» (Німеччина); 

— А. Блюмауер «Пригоди благочестивого героя Енея» (Австрія) та інш. 

 Перевершила і затьмарила усі спроби пародіювання «Виргилиева  «Энеида», на 

малороссийский язык переложенная» І. Котляревського. 

    

9. Підсумки. 

   Велика популярність «Енеїди» Вергілія зумовлена багатьма причинами. Поема  

сповнена глибокого ліризму та психологізму, пройнята розумінням швидкоплинності 

людського життя, порушує важливі для людини теми й проблеми:  

— батьківської та синівської любові ( Анхіз – Еней); 

— подружнього кохання та самовідданості (Еней – Креуса); 

— трагедія вимушеної розлуки закоханих (Еней – Дідона); 

— звеличення воїнської доблесті та самопожертва ( Ніз та Евріал). 

          Головний герой  поеми Еней – ідеальний герой, благочестивий та мужній, 

справжній римлянин. Усі його дії покликані виконати волю богів та здійснити  мрії людей 

про вічний мир. 

 

IV. Домашнє завдання.   

— Вивчити матеріал підручника про Вергілія та його творчість. Прочитати уривки 

з поеми: «Заспів», «Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму», «Щит Енея». 

— Індивідуальне завдання: вивчити вірш Й.Бродського «Дідона та Еней».  Творчій 

групі скласти запитання для уявного інтерв’ю з Енеєм.  
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 Йосиф   Бродський  

                   

Д  І  Д  О  Н  А       ТА       Е  Н  Е  Й 

 

Великий муж дивився у вікно,                                      

для неї ж цілий світ кінчався краєм 

його простої грецької туніки, 

що складками скидалися на море, 

раптово скам’яніле. 

                           Він же 

дивився у вікно і зір його тепер 

такий далекий був, що губи 

застигли наче  мушля, де на дні 

ховається гудіння, й виднокруг в бокалі 

був нерухомий. 

                           А її кохання  

це тільки риба – може навіть здатна  

поплисти морем кораблю услід   

і розсікати хвилі тілом гнучко, 

і навіть може обігнати його, - 

однак в думках він вже ступив на берег. 

І море обернулось морем сліз. 

Та, як відомо, саме в мить зневіри 

здіймається та дме погожий вітер. 

І славний муж  

покинув Карфаген. 

                          Вона стояла 

перед багаттям, що його вояки 

під мурами міськими розпалили, 

і бачила, як в мареві багаття, 

що тріпотить між полум’ям і димом, 

безгучно розпадався Карфаген 

Задовго до Катонова пророцтва. (Переклад  К.Шахової) 

                                    

 

 

Для нотаток                   
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Урок №22 
 

Тема.                    Вергілій. «Енеїда». Поетизація римської 

                       доблесті, патріотичного служіння державі, 

                       величі Риму як провідні настанови й основний 

                       пафос поеми  
 

Мета:                   проаналізувати уривки з поеми «Енеїда», визначити провідні 

                              думки твору; розвивати навички аналізу епічної поеми, 

                              порівняльного аналізу та виразного читання;  виховувати 

                              патріотичні почуття учнів, свідому громадянську позицію, 

                              бажання  працювати для процвітання держави. 

 

Обладнання:       портрет Вергілія, тексти поеми «Енеїда», фотографія скульптури 

                               «Лаокоон з синами». 

 

                     Збройного славлю звитяжця, що перший з надмор’їв троянських,  

                     Долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський… 

                                                                                                               Вергілій 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

    

1. Бесіда: 

— Чому Вергілія називають творцем національного героїчного епосу? 

— Доведіть, що «Енеїда» має міфологічну основу. 

— Що вказує на те, що «Енеїда» - героїчна поема? 

— Чому Вергілія називають ідеологом доби Октавіана Августа? У чому полягає 

значення його творчості? 

— Про що свідчать численні пародіювання поеми? 

 

ІІІ. Вивчення теми уроку. 

    

1. Презентація теми й мети уроку.  

    

2. Слово учителя. 

     «Енеїда» Вергілія стала одним із вершинних досягнень  римської поезії. У поемі  

досить своєрідно синтезовано ідеї «золотого віку» Римської імперії. Оповідь про минуле 

органічно переплітається з пророцтвами  про майбутнє, міфи поєднано із реальністю. 

Гучна риторика поеми підкреслює історичну місію Риму та Октавіана Августа. 

     Темою поеми стають мандри й пригоди звитяжного Енея, який, за вказівкою 

богів, засновує нову могутню державу. 

    

3. Робота в групах. Аналіз епізодів поеми. 

 

І група.                                         «З А С П І В» 

                                                   ( п. 1, вірші 1 – 33) 
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                   Опрацювання запитань та завдань: 

— Як автор характеризує свого героя у заспіві? Зачитайте слова авторської 

характеристики. 

— Як звеличується  царський рід Юліїв? 

— Що спонукало Енея до подорожі? 

— Яку роль у мандрах Енея відіграє Юнона? 

— Куди буря віднесла кораблі героя? 

— Схарактеризуйте прийом Дідоною свого гостя. 

    

4. Висновки. 

          Прибувши до берегів Карфагену, Еней стає гостем  цариці Дідони.  Він 

розповідає їй про останні дні Трої (дерев’яного коня, жерця Лаокоона), про поневіряння  

Егейським та Адріатичним морями. Розповіді Енея викликали не лише співчуття цариці, 

вона щиро закохується у нього. Та навіть палке кохання Дідони не зупиняє Енея в його 

рішучості: на нього покладено відповідальну місію, і він мусить коритися волі богів. 

     

5. Читання вірша Й. Бродського «Дідона та Еней». 

     

6. Робота з фотографією скульптури  «Лаокоон з синами». 

 

ІІ група.                    «ПРОРОЦТВО АНХІЗА  В АЇДІ 

                                   ПРО МАЙБУТНЮ СЛАВУ РИМУ» 

                                             (п.6, вірші 752 – 853) 

                    Опрацювання запитань та завдань: 

— Який епізод сюжету відтворено у даному уривку? 

— Кого показав Анхіз Енеєві  у царстві Аїда? 

— Як у зазначеному уривку переплітаються міф та реальність? 

— Що говорить автор про імператора Августа? Які риси характеру йому 

притаманні? Як це пов’язано із загальним задумом поеми? 

— Що заповідає Анхіз синові? Зачитайте. 

— Яка доля чекає на Рим за пророцтвом Анхіза? 

    

7. Висновки. 

      Еней виявляє неабияку сміливість, здійснюючи мандрівку (за допомогою 

чарівниці Сивіли) до підземного царства. Від покійного батька він дізнається  про свої 

майбутні подвиги та найбільшу славу Риму за часів Юлія Цезаря  та імператора Августа. 

Сцени зустрічі з батьком дуже зворушливі: передано душевні переживання й хвилювання 

героїв 

 

ІІІ група.                                   «Щ И Т     Е Н Е Я» 

                                                   (п.8, вірші 626 – 731) 

                   Опрацювання запитань та завдань: 

— Хто й чому подарував щит Енеєві? 

— Що було зображено на щиті? Порівняйте щити Ахілла та Енея. 

— Яка доля чекає на Рим у майбутньому? 

— Зачитайте, які почуття викликає у Енея зображення майбутніх подій. 

    

8. Висновки. 

    У битвах Еней виявляє мужність і звитягу, і хоч успіхи героя є перемінними, це 

не зменшує захоплення  його військовою доблестю. Еней б’ється зброєю, яку викував для 

нього бог Вулкан (Гефест). На щиті Енея  зображено майбутню історію Риму, зокрема, 

його засновників – Ромула й Рема, яких вигодувала вовчиця, славу нащадків Енея. 
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Пророцтва, зображені на щиті, додають сил і впевненості Енеєві,  спричиняють захват і 

радість серця. 

    

9. Презентація роботи творчої групи. 

       Уявне інтерв’ю з Енеєм. 

    

10. Узагальнення. Перевірка рівня засвоєння  матеріалу. 

    Літературний диктант: 

— Чиї твори наслідує Вергілій у поемі «Енеїда»?         (Гомера) 

— Яка доля судилася Енеєві?                                           (Заснувати Рим) 

— Хто з богів перешкоджає герою?                                (Юнона) 

— Які боги на боці Енея?                                  (Венера, Вулкан, Нептун) 

— Який дарунок отримав Еней від матері Венери?      (Щит, зроблений Вулканом) 

— Яка героїня загинула через нерозділене кохання до Енея? (Дідона) 

— З ким зустрічається Еней у підземному царстві? (Із померлим батьком Анхізом) 

— Ким була Сивіла?                                             (Кумською чарівницею) 

— Якого героя Еней переміг у двобої?                            (Турна) 

— З ким мав одружитися Еней?                                        (Лавінією) 

— Як звали сина Енея?                                                       (Асканій) 

— Як вшанував Еней пам'ять про свого батька на Сицилії? (Поминальними іграми) 

    

11. Підсумки. 

— Що, на вашу думку, керує вчинками Енея? 

— У яких епізодах найяскравіше розкривається характер героя? Прокоментуйте 

слова, винесені в епіграф до уроку. 

— Дідона пророкувала Енеєві , що його не буде поховано після смерті. Чи 

справдилось це пророцтво? 

— Як трактували римляни зникнення тіла Енея після смерті? (божественне 

походження, ознака причетності до сонму богів) 

    

12. Висновки. 

      Створюючи образ Енея, Вергілій виходить з ідеалів римської доблесті та 

звитяги. Його герой є втіленням мудреця – стоїка, в основі поведінки і вчинків якого 

лежать основи морального життя, якими стоїки вважали подолання пристрастей, силу 

духу, що виявлялася у слідуванні долі. 

      Еней є втіленням ідеалу  стоїка. Йому властиві мужність, хоробрість, 

розсудливість, справедливість, милосердя. І хоча його ставлення до життя не таке активне, 

як у героїв Гомера, він  є абсолютним втіленням ідеї «римської доблесті». Еней завжди 

відчуває себе людиною обов’язку й історичної місії, є носієм обов’язку щодо оточення та 

нащадків. 

    

13. Рефлексія: 

—  Як, по-вашому, Еней  -  володар долі чи її раб? 

 

IV. Домашнє завдання.  

— Усний роздум на тему: «Які риси характеру Енея вам імпонують і чому?» 

— Підібрати інформацію про Горація. 
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Урок №23 
 

Тема.                    Ода Горація  «До Мельпомени». Мотив увічнення 

                       пам’яті про поета у його творчому доробку 
 

Мета:                   схарактеризувати творчість Горація як найвидатнішого поета 

                              «золотої доби» римської культури, з’ясувати мотив підбиття 

                              підсумку творчого шляху поета; розвивати навички аналізу 

                              поетичного твору; виховувати повагу до життя людини, 

                              позначеного високою метою й моральними цінностями, бажання 

                              залишити по собі вагомий слід. 

 

Обладнання:      портрет поета, ілюстративний матеріал по історії «золотої доби» 

                              римської культури, тексти поезій Горація. 

 

                                                         Мій пам’ятник стоїть, триваліший від міді… 

                                                                                                                        Горацій  

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

— Які особливості властиві давньоримській літературі? 

— Який період у давньоримській культурі називають «золотою добою»? Чому? 

— Поясніть значення вислову «римський класицизм». 

— Які риси характеру Енея вам імпонують і чому? ( домашні роздуми) 

    

1. ТЛ 

Класицизм – мистецтво, що орієнтується на естетично довершені зразки, зокрема 

на наслідування грецької класики. 

 

ІІІ.Вивчення теми уроку. 

    

1. Презентація теми й мети уроку.  

    

2. Розповідь учителя про Горація.  

Учні складають анкету поета за зразком: 

— Ім'я. 

— Роки життя. 

— Освіта. 

— Головні події життя. 

— Покликання. 

— Жанр, у якому прославився. 

— Творчий доробок. 

 

3. Матеріал для розповіді. 

     Квінт Горацій Флакк  – один з найвидатніших давньоримських поетів-ліриків 

«золотої доби» римської культури. Поет народився 8 грудня 65 р. до н.е. у Венузії – давній 

римській колонії на півдні Італії.  Він походив з родини раба, відпущеного на волю. Діти 

вільновідпущених  юридично мали рівні права  з дітьми вільно народжених. Та рабське 
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походження ще тривалий час залишалось плямою на репутації поета. Лише наступні 

покоління могли «змити» це тавро. Незагойною раною була для Горація ця соціальна  

несправедливість протягом усього життя. Хлопчик отримав прекрасне виховання, що 

мало допомогти йому увійти до високих суспільних кіл. З цією метою батько відвіз свого 

єдиного сина  Горація до Риму, і хлопцю довелось пройти всі етапи освіти: від початкової, 

граматичної та риторичної шкіл до  ґрунтовних занять філософією в Афінах. Хлопцеві 

подобалось ораторське мистецтво, грецька мова, філософія. З особливим задоволенням він 

слухав промови Цицерона. Громадянська війна, що спалахнула після убивства Юлія 

Цезаря, змусила Горація перервати навчання філософією. 

     Горацій вступає до армії  Юнія Брута (непримиренного ворога диктатури), який 

прибув завербувати прихильників для захисту республіканського ладу й боротьби з 

наступниками Цезаря. Поета призначають на посаду військового трибуна – командира 

легіону. Зі зброєю в руках Горацій боронив республіку. Пізніше, не без суму, він напише 

про цей період свого життя: «За привидом свободи водив нас відчайдушний Брут». Та 

армію Брута спіткало нещастя:  у 42р. до н.е. вона зазнала поразки у битві при м. Філіп 

(Македонія). Горацій повертається до Італії, користуючись амністією, та на нього чекають 

нові неприємності: 1)звістка про смерть батька; 2)землі його батьківщини Венузії  

конфісковано й віддано ветеранам Цезаря.  

     Горацій у відчаї; він починає займатися літературною діяльністю, знайомиться із 

Варієм та Вергілієм, які очолювали класицистичний рух і взяли під опіку молодого поета. 

З самого початку Горацій зарекомендував себе як прихильник змістовної поезії та майстер 

віршованої форми. Молодий талант був відрекомендований Меценатові, який наблизив до 

себе  поета у38 -37 рр. до н.е., а згодом допоміг йому стати власником невеликого помістя 

у Сабінських горах (неподалік Риму), забезпечивши його матеріальне життя.   Близькість 

до Мецената приведе Горація до оточення Августа, та імператорський двір був не до душі 

поетові. Горацій відмовляється від запропонованої йому посади секретаря при імператорі. 

Та як поет він стає співцем імператорського Риму. Підтвердженням вірнопідданих 

почуттів поета є той факт, що все своє майно поет заповів імператору. 

     Горацій помер 27 листопада 8р. до н.е. 

     Літературна спадщина Горація  відрізняється своїм багатством та розмаїттям. 

Його перу належать «Сатури» (сатири) – діалоги філософського змісту на різні життєві 

теми; «Еподи»  - довгі вірші, що закінчуються коротким приспівом; «Оди» - найкращий 

твір Горація –ліричні вірші про кохання й красу, дружбу, молодість, а також  про славу 

імператора та велич  римської держави.  Важливе місце у творчому доробку Горація 

займають дві книги «Послань», над якими поет працював з 17 р. до н.е. до кінця життя. 

 — Виразне читання послання «До Манілія Торквата» (ІУ,  7). Аналіз за 

запитаннями: 

— Визначте головну думку поезії. У яких рядках вона звучить? 

— Як поет змальовує швидкоплинність усього земного?  

— Які художні засоби допомагають автору увиразнити думки? 

— Чи є безсмертя за Горацієм? 

— До чого закликає поет кожну людину? («Тож потішай свою душу…») 

    

4. ТЛ. 

Філософія епікуреїзму, яку сповідував Горацій, пропагує розумну насолоду 

радощами життя. 

Філософія стоїцизму схвалює і підносить  стійкість, витривалість, силу духу 

людини. 

Ода – вірш, створений в урочистому тоні на честь якоїсь визначної події чи особи. 

     

5. Виразне читання та аналіз оди «До Мельпомени»: 

— Визначте тему й головну думку поезії. 
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— Як розкрито в оді мотив увічнення пам’яті про поета? 

— У чому вбачає поет свої заслуги перед майбутніми поколіннями? 

— Хто така Мельпомена? 

— З яким проханням звертається поет до Музи? 

— Що називає Горацій своїм пам’ятником?  

    

6. Робота з епіграфом. 

    

7. Підсумки. 

     Надзвичайно високо  твори Горація цінувалися у світовій культурі та літературі: 

в Римі його вивчали й пропагували у школах, створювали коментарі до його творів; у 

середні віки освічені кола з цікавістю ставились до філософської частини його спадщини. 

Так звані «принципи гораціанства», в основі яких лежить ідея вищості духовного над 

матеріальним (ці думки Горацій почерпнув з філософії епікуреїзму та стоїцизму), набули 

поширення вже серед сучасників поета і вплинули на утвердження християнського вчення 

у Римі. Лірика Горація  надихала поетів Відродження, вона викликала велику кількість 

наслідувань та переспівів латиною й національними мовами. Нова європейська лірика 

зобов’язана своїм формуванням і розвитком творам давньоримського поета. 

Найславетніші російські поети Г.Р Державін та О.С.Пушкін  у своїй творчості  дали нове 

життя  провідним мотивам творчості  Горація.   

 

IV. Домашнє завдання. 

— Прочитати оди Горація «Римській державі», «До Ліцінія Мурени» та «До 

Аполлона». 

— Письмово сформулювати  «Принципи життєвої мудрості (гораціанства)» за 

творчістю поета.  

 

Зразок: 

— «Бійся надміру» ( знання міри). 

— Тримайся «золотої середини». 

— Не прагни вищості(«для стрімкіших веж – падіння важче»). 

— Біда не вічна. 

— Кріпись у лиху годину. 

— Будь мужнім у скруті. 

— Не втрачай надії. 

 

 

Для нотаток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

Урок №24 
 

Тема.                    Овідій та його поема «Метаморфози». 

                       Міфологічна основа розділу «Чотири покоління 

                       людей». Елегія «Зима на чужині», втілення в ній 

                       душевних переживань автора 

 

Мета:                   формувати знання учнів про трагічну долю Овідія та значення 

                              його творчості для розвитку світової поезії; поглибити знання про 

                              елегію як один з жанрів лірики; розвивати навички виразного 

                              читання та аналізу поетичного твору; виховувати патріотичні  

                              почуття учнів, прагнення пізнати сенс життя. 

 

Обладнання:       портрет Овідія,  тексти поезій, роздатковий матеріал (схеми). 

 

                                                          Народи і віки не раз іще згадають 

                                                          Дзвінких його пісень свавольний лад 

                                                          Стогнанням ніжних альб і дзвоном серенад 

                                                                                                                    М. Зеров 

 

ХІД УРОКУ 
 

І.Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ.Актуалізація опорних знань. 

    

1. Перевірка домашнього завдання: 

    — Аналіз прочитаних поезій Горація.  

    — Прослуховування «принципів гораціанства», обговорення їхньої актуальності 

у сучасному житті. 

 

ІІІ. Вивчення теми уроку. 

    

1. Презентація теми й мети уроку.  

     

2. Поетична хвилинка. 

             

                Безсмертя 

Вінець Овідія вовіки не зов’яне; 

Безсмертний «Плач» його, гіркий і незрівняний, 

Душні елегії, мов цвіт весняних лоз, 

І чари сонячні його «Метаморфоз», 

І мудрі тонкощі ученого кохання. 

Хай Цезар злобствує, і хай літа вигнання 

Зігнуть високий стан і сивину вплетуть. 

І хай гуде Сармат і гети смерть несуть, 

А гнівний Понт реве і горами вергає, - 

Народи і віки не раз іще згадають 

Дзвінких його пісень свавольний лад 

Стогнанням ніжних альб і дзвоном серенад. 
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— Чому вірш називається «Безсмертя»? 

— Яку ідею утверджує М.Зеров у поезії? 

— Що дізналися ви з поезії про життя Овідія?(Невідомого більше, ніж відомого). 

      

IV.Постановка навчальної мети: 

           —    Чому М.Зеров стверджує, що творчість Овідія пам’ятатимуть народи й віки? 

    

1. Знайомство з біографією поета.  

Учні складають візитку за зразком: 

— Ім'я. 

— Роки життя. 

— Освіта. 

— Головні події життя. 

— Покликання. 

— Жанр, у якому прославився. 

— Творчий доробок. 

 

2. Матеріал для розповіді.   

     Творча діяльність римського поета Овідія припадає на другу половину 

правління імператора Августа. 

     Народився майбутній поет 20 травня 43р.до н.е. у м. Сульмоні. Він походив зі 

старовинного роду «вершників». Батько мріяв побачити двох своїх синів (Луція та Публія) 

впливовими державними чиновниками і тому готував їх до адвокатської діяльності та 

державних посад, відправивши ще дітьми до Риму, де діти мали навчатися красномовства. 

Проте  мріям батька не судилося здійснитися: ледь досягши зрілості, помер старший 

хворобливий  син Луцій, а молодший  після занять у Греції та службі на найнижчих 

державних посадах судового напрямку у Римі категорично відмовляється від служби. 

Рішення Публія – цілковито присвятити себе поетичній творчості. Одруження зі знатною 

римлянкою введе Овідія до вищих аристократичних кіл суспільства і двору імператора 

Августа. Він стане учасником літературного гуртка Мессали, дружитиме з поетами 

Тібуллом, Проперцієм і навіть Горацієм, незважаючи на різницю у віці. Дуже швидко він 

здобуде звання  першого поету Риму, визнаним главою римських поетів та «золотої» 

молоді. Світські розваги, незалежне  життя самостійної людини, поетична діяльність  - 

таким стане коло занять Овідія. Поет знаходився на вершині слави, як його спіткало лихо: 

з невідомих причин Август відправляє Овідія  у заслання на далеку окраїну імперії у м. 

Томи (сучасна Констанца у Румунії) на північне Причорномор’я.(Припускають, що на 

Овідія могли донести недоброзичливці.  Овідій вдавався до критики Августа: окрім 

численних здобутків під час правління цього імператора мали місце аморальні явища, як 

то одруження Августа з меркантильних міркувань, що сталося двічі, а втретє він забрав 

собі у дружини вагітну жінку просто від чоловіка; при ньому з’явилися професійні 

донощики). Десять довгих років проживе поет на чужині і, виснажений хворобами, помре  

у вигнанні бл. 18 р. н.е. Останньому бажанню поета – бути похованим на батьківщині – 

збутися не судилося. Овідія поховано у Констанці, на спорудженому пам’ятнику 

викарбовано слова: 

                         Я, що лежу тут, Назон, оспівував ніжне кохання. 

                        Поки дочасно мене хист мій зі світу не звів. 

                        Ти ж, о мандрівне (кохав же й ти сам), не вагайся шепнути: 

                        Прах Назона - співця хай тут спокійно лежить.   

       

3. Характеристика творчості Овідія. 
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             Творчість Овідія умовно поділяється на 3 етапи: 

 

До початку нової ери Лірика нової ери Вірші періоду вигнання 

Любовна лірика 

(збірник елегій «Amores» та 

віршовані послання 

міфічних героїнь до своїх 

коханих або чоловіків 

«Героїди») принесла 

поетові загальне визнання, 

славу першого поета у 

Римі. 

«Наука кохання» - збірник 

порад для закоханих. 

Поезія на вчено-

міфологічні теми – 

«Метаморфози» ( про 

перетворення живого). Задум 

– пояснити світ, сповнений 

див   ( від створення людини 

до правління римських 

імператорів).«Фасти» 

(«Календар») – «літопис 

історії Риму (6 книг, 

залишились незакінченими). 

«Сумні елегії» 

(«Tristium») – скарги на 

долю та молитви про 

повернення на батьківщину 

– до Риму. «Понтійські 

послання» (4 книги) 

 

4. Характеристика збірки «Сумні елегії». Робота зі схемою: 

 

«С У М Н І      Е Л Е Г І Ї» - 

символ скорботи, сили духу, нестримного життя поета 

 

 

 

 

 

        І  книга                                   ІІ  книга                              ІІІ –V книги    

Зображення останньої             Послання до Августа з         Змалювання трагізму долі;     

ночі у Римі;                          проханням зглянутися          розлука з сім’єю, батьківщиною,  

розставання з сім’єю та      на страждання вигнанця.     ностальгія, заклик до милосердя й  

друзями; небезпечний        Роздуми про право поета     великодушності; зображення поезії 

шлях до м. Томи;                на всебічне розкриття           як єдиної підтримки й опори у 

душевні страждання.          душі людини, теми               житті. Душевні сили поет черпає 

                                  кохання, з посиланням         у своїй творчості і не все життя  

                                 на поетів давнини (але це     залишається вірним покликанню. 

                                 не зворушило імператорів)   («Какая грусть о Риме! Какие  

                                                                                  трогательные  жалобы! –  

                                                                                  А.С. Пушкин) 

 

    

 

5. ТЛ. 

  Повторення відомостей про елегію: 

— Коли й де виник жанр елегії? (Давня Греція, УІІ ст. до н.е.) 

— Назвіть найвідоміших представників жанру. (Тіртей, Архілох) 

— Які ознаки властиві елегії? (Медитативна лірика, журлива пісня, виражає почуття 

смутку, меланхолії, що спричинені соціальною несправедливістю, особистим 

горем). 

    

   6. Виразне читання елегії  «Зима на чужині». Аналіз за запитаннями: 

— Визначте тему вірша. 

— Яким змальовано образ чужини? 

— Яку роль у розкритті почуттів ліричного героя відіграє пейзаж? 

— Зачитайте пейзажну замальовку. Чим є пейзаж у творі? 
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— Назвіть художні засоби, що змальовують нерідну землю. Які кольори 

переважають? Чому? (Білий – чорний). 

— Яким є ставлення до людей, серед яких змушений жити поет? (Відраза, життя у 

неволі). 

— У яких рядках звучить головна думка твору? Як ви розумієте її? («Горе моє! Не 

заходь жоден щасливий сюди…») 

— Чим стає неволя для поета? (Духовна смерть) 

    

6. Підсумки. 

     «Сумні елегії» Овідія пройняті настроями туги, жалю, майже скорботи за 

батьківщиною. Самотність спричиняє внутрішній протест поета проти неволі. У збірці 

з’являється образ античного співця Оріона, якому загрожувала смерть від матросів, що з 

ними разом поет плив на човні. Та від бурхливих хвиль й смерті у морській пучині Оріона 

рятують дельфіни, зачаровані його співом. Образ Оріона символічний, адже і йому 

загрожувала смерть. Проте у долі Овідія не було ні дельфінів, ні милості імператора. 

     А. Содомора та М.Зеров  власні переклади віршів Овідія назвали «Скорботні 

елегії». 

— Який епітет («сумні» - «скорботні»), на вашу думку, глибше передає душевний 

стан поета? Чому? 

    

7. Характеристика міфологічної поеми «Метаморфози». 

    Поему «Метаморфози» Овідій створює у період найвищого розквіту власного 

поетичного таланту. Проте на неї чекала сумна доля: перед від’їздом у вигнання Овідій 

спалив свою працю. Лише завдяки друзям, які зберегли копії поеми, її текст не був 

втрачений. 

    «Метаморфози» - поема, що має структуру каталогу, написана гекзаметром та 

представляє твір вчено-розповідного типу. Вона налічує 15 книг, у яких зібрано понад 200 

розповідей, у фіналі кожної з яких відбувається перетворення. Окремі розповіді викладені 

у хронологічній послідовності. Сюжет рухається від створення світу ( І «перетворенням» є 

перетворення первісного Хаосу у гармонічний порядок Космос) до фантастичного 

перетворення Юлія Цезаря у комету. Різноманітні художні композиційні прийоми дають 

змогу Овідію створити цілісну розповідь з великої кількості матеріалу. Розповіді 

розміщено за циклами (аргоські  міфи, ліванські міфи, Геракл, Еней та його нащадки) або 

за принципом сюжетної схожості чи контрасту. В останніх частинах поеми Овідія грецькі 

сказання поступаються місцем  італійським та римським.  

    Вражаюче яскравою й образною є мова поета, а оповідь жива й надзвичайно 

захоплююча.  

     

8. Виразне читання та аналіз уривку «Чотири покоління людей»: 

— Як ви розумієте сенс назви уривку? 

— На які періоди поділено життя людей? 

— Схарактеризуйте прикмети життя, властиві кожному періоду. Які художні засоби 

допомагають їх зрозуміти? 

— Чим пояснює Овідій причини духовного занепаду людства? 

— Чи є у людства надія на повернення «золотого віку»? 

— У чому ви бачите моральний докір  поета людям? (Дозволили зміну «золотого 

віку» на «залізний» ). 

    

9. Робота з епіграфом. 
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Узагальнення. Порівняльна характеристика життєвого й творчого шляхів  

Горація та Овідія. Прийом «Кола Вена». 

 

                            

 

          

       Овідій (43р. до н.е. -18р. н.е.)                                                  Горацій (65 – 8 рр. до н.е.)  

                   Жанри: елегія                                                                                               Жанри: ода, сатира 

 

            Теми: сум, ностальгія, світ                                                                             Теми: роздуми про життя, 

          почуттів людини, критика                                                                                      прославлення Августа і 

       Августа.                                                                                                                                 римської держави, 

                                                                                                                        звернення до друзів;кохання, 

                                                                                                                                 духовна зосередженість. 

   Використання                                                                                                            Принципово новий характер 

  міфологічної основи для                                                                                                цінностей: оспівує життя,  

  творів, зображення                                                                                                                творчість, гармонію з 

  трагізму людського буття                                                                                                        природою, вищість 

  Зображення  психологічних змін                                                                                   духовного начала над  

    у свідомості римлян:                                                                                                               матеріальним      

     покора вищій волі як  

      сприятливий грунт для  

         зародження християнських 

           ідей             

  

 

 

 

   

 

 10. Висновки. 

        Творчість Овідія відіграла важливу роль у розвитку світової літератури, 

збагативши поезію новим звучанням  почуття кохання, зображенням душевного стану 

людини, темами ностальгічної туги за батьківщиною, оспівуванням свободи й протестом 

проти неволі, закликами самовідданого служіння власному таланту, покликанню. 

        Поезією Овідія захоплювались російські  поети О.С. Пушкін, В.Ходасевич, 

українські – А.Содомора, лідер неокласиків М.Зеров. 

 

V. Домашнє завдання.   

Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Людина та її світ у давніх 

літературах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Давньоримські поети. 

2.Представники 

«золотого віку» римської 

культури. 

3.Значний вплив поезії 

на  розвиток світової 

культури. 

4.Покровителем був 

Меценат 
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Урок №25 
 

Тема.                    ТКР № 3. Тематичне оцінювання  з теми 

                       «Людина та її світ у давніх літературах» 
 

Мета:                    перевірити рівень знань учнів із зазначеної теми, рівень 

                               сформованості навичок зв’язного мовлення; розвивати  логічне 

                               мислення та творчі здібності учнів; виховувати бажання 

                               презентувати власні погляди  на надбання світової літератури. 

 

Обладнання:       зошити для контрольних робіт, тексти завдань тематичного 

                               оцінювання. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІ. Виконання тематичної контрольної роботи. 

                  

ВАРІАНТ  І 

РІВЕНЬ І (початковий).   Відповісти на запитання (3 бали). 

1. Поясніть значення слова «античність».                                            

2. Назвати найвідоміших представників давньогрецької літератури. 

3. Творцем ямбів у давньогрецькій поезії вважають… 

4. Які різновиди драми вам відомі? 

5. Пояснити сенс назви поеми Вергілія «Енеїда». 

6. Перелічіть благодіяння Прометея людям.  

 

РІВЕНЬ  ІІ (репродуктивний). 3 запитання на вибір (3 бали). 

1. Лірика – це… 

2. Хто такий Еней? Які риси його характеру вам імпонують? 

3. На чому ґрунтується конфлікт драматичного твору? 

4. З чим пов’язане формування театру у Давній Греції? 

5. Назвіть жанри лірики у давньогрецькій поезії. 

6. Схарактеризуйте 4 покоління людей у «Метаморфозах» Овідія. 

 

РІВЕНЬ ІІІ (продуктивний). 2запитання на вибір (3 бали). 

1. Назвіть причини виникнення лірики у Давній Греції. 

2. Простежте розвиток жанру елегії у світовій літературі. 

3. Чому з’явилася назва «анакреонтична поезія»? 

4. Що нового внесла драматургія у давньогрецьку літературу? 

5. Чим зумовлена поява травестій у світовій літературі? 

6. Яку роль у розвитку світової літератури відіграла творчість Горація? ( На 

прикладі оди «До Мельпомени») . 

 

РІВЕНЬ  ІV (творчий). Твір – роздум. 1 тема на вибір (3 бали).   

            1. Значення поетичного слова у житті людини. 

2. В ім’я яких ідеалів варто жертвувати життям? ( Образ Прометея). 

3. Принципи «гораціанства» як вища мета життя людини.  

4. Еней – легендарний засновник Риму. 
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ВАРІАНТ  ІІ 

РІВЕНЬ І (початковий).   Відповісти на запитання (3 бали). 

1. Визначте хронологічні рамки античності. 

2. Назвати найвідоміших представників давньоримської літератури. 

3. Творцем елегій у давньогрецькій поезії вважають…  

4. Назвіть різновиди декламаційної лірики. 

5. З назвами яких металів асоціює Овідій чотири покоління людей у 

«Метаморфозах»?  

6. Як звали царицю Карфагену? 

 

 РІВЕНЬ  ІІ (репродуктивний). 3 запитання на вибір (3 бали). 

1. Визначити головну думку поеми  Вергілія «Енеїда». 

2. Трагедія – це… 

3. Як пов’язана «Енеїда» Вергілія з поемами Гомера? 

4. Чим сучасний театр відрізняється від давньогрецького? 

5. Назвіть найвидатніших грецьких ліриків, зазначивши провідні теми їхньої 

творчості. 

6. У чому ви бачите трагізм долі Овідія? (На основі  «Сумних елегій»).  

                                                                           

РІВЕНЬ ІІІ (продуктивний). 2 запитання на вибір (3 бали). 

1. Поясніть причини особливої популярності хорової лірики у стародавніх греків. 

2. Чому філософ Платон назвав Сапфо «десятою музою»? 

3. Визначте головний конфлікт трагедії Есхіла «Прометей закутий». 

4. Новаторство Софокла у драматургії. 

5. Чи є Еней головним героєм поеми Вергілія «Енеїда»? 

6. Схарактеризуйте трагедію як літературний жанр. 

 

РІВЕНЬ  ІV (творчий). Твір – роздум. 1 тема на вибір (3 бали).   

1. «Дивних багато у світі див, найдивніше з них  - людина…»  Людина та її світ у 

давньогрецькій літературі. 

2. Моральний докір людству у «Метаморфозах» Овідія. 

3. Чому  образ Прометея є «вічним» у світовій літературі? 

4. Тріумф і трагедія Енея. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №26 
 

Тема:                    Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної 

                       літератури. Середньовіччя як новий етап 

                       розвитку світової культури 

 

Мета:                    познайомити учнів з літературою доби середньовіччя, з 

                               провідними темами та жанрами; розкрити її зв'язок із спадщиною 

                               античності та християнства; поглибити знання учнів про добу, 

                               вміння конспектувати лекції;  виховувати повагу до культурних 

                               надбань різних народів та інтерес до мистецтва слова. 

 

Тип уроку:           засвоєння нових знань. 

 

Обладнання:       виставка книг («Пісня про Роланда», «Пісня про мого Сіда»…) 

                              фотографії архітектурних пам’яток, ілюстрації. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми, мети уроку. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

       1. Евристична бесіда: 

— Яка епоха передувала середньовіччю? 

— Які знання про середньовіччя Ви отримали на уроках музики, історії, 

української літератури? 

— Які, на Вашу думку, здобутки попередньої культурної доби мали б наслідувати у 

середні віки?    

Слово вчителя. Середні віки-важливий етап у розвитку світової культури. У 

Західній Європі –це доба традицій і новаторства, заперечення і деформації, а також 

наслідування, засвоєння надбань стародавніх часів, виникнення нових напрямів у 

мистецтві. Середньовіччя відкрило в людині багатство, глибину і палкість душевних 

поривань. 

Культура Середньовіччя розвивалась нерівномірно : одні регіони переживали 

«золотий вік», а інші із запізненням - маючи лише архаїчні форми уснопоетичної 

творчості.                                                                                      

Історичні передумови становлення середньовіччя. Періодизація: Доба 

середньовіччя охоплює період з 5 до 15-16 ст. (від загибелі Римської імперії до англійської 

буржуазної революції). Раннє середньовіччя (з поч. нашої ери – 11 ст.) мало свою 

міфологію – казки пісні, героїчні епоси. Високе середньовіччя 12-14 ст. Доба принесла 

важливі здобутки: виготовлялися рукописні книжки, вони не згорталися, а зшивалися з 

окремих аркушів і мали назву кодекс. Книжку прикрашали яскравими малюнками 

червоного кольору – мініатюрами. Спочатку ці книжки були духовного змісту – житія 

святих і виготовлялися у монастирях. Релігійна нетерпимість і фанатизм – сумна сторінка 

середньовічного життя. 

 

2. Повідомлення учня про християнські ідеї як основу культури 

середньовіччя. 

 

3. Тези виступу:  
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— релігія вчила людину панувати над собою, над своїми пристрастями й 

почуттями; 

— величним і гідним постає тільки Бог. 

— проголошення верховенства духовної краси над фізичною. 

 

4. Запис у зошитах. 

Висновки: Середньовіччя стало релігійним за своєю суттю. Митці і мислителі 

раннього Середньовіччя підкреслювали значення розвитку античних традицій, але ця доба 

сформувала відмінне від античності розуміння людини та міри її цінності, бо 

проголошувала верховенство духу над плоттю. 

 

ІІІ. Сприйняття навчального матеріалу. 

Лекція вчителя: Формування культури Середньовіччя в Європі відбулося під 

впливом античної, християнської та варварської традицій. Образ людини втратив розумне 

ясність і внутрішню рівновагу, але духовний світ людини при цьому збагатився, відкрив 

безліч вражаючих драматизмом почуттів і переживань.  Вражає архітектура 

західноєвропейських держав пов’язана з появою та розвитком романського (16-17ст.)  та 

готичного (18-19 ст.) стилів. Романське мистецтво (замок-фортеця, храм-фортеця). 

Готичне мистецтво (собори – Собор Паризької Богоматері). 

 

1. Повідомлення учня про клерикальну літературу. 

 

2. Тези виступу:  

— розвивається під впливом християнської релігії; 

— багата  у жанровому плані (життя святих, «видіння», гімни та молитви); 

— писалася латиною. 

 

3. Запис у зошитах (самостійний). 

Продовження лекції вчителя: Найвизначніший жанр літератури середньовіччя – 

героїчний епос, в основі якого усна народна творчість. У героїчному епосі оспівується 

сила й мужність воїнів, захисників батьківщини та народних заступників («Пісня про 

Роланда», «Пісня про мого Сіда», «Слово о полку Ігоровім»).У цих та багатьох інших 

поемах розповідалося про могутніх героїв, кожний з яких мав свій конкретний прообраз в 

реальній історії. Пісні про славетних героїв читали у супроводі музичних інструментів по 

книжці – кодексу або напам’ять спеціальними виконавцями. У  Франції їх називали 

жонглерами, у Німеччині -  шпільманами. У Іспанії - хугларами. 

В середньовічних замках виконували і великі ліричні поеми на теми кохання. Крім 

пісень, що співали в народі, і пісень духовного змісту, які складали  ченці, була поширена 

й лицарська лірика.  

Поступово в містах стала складатися самобутня власна культура. У свята  ставили 

просто на майданах містерії – пишні театральні вистави на біблійні сюжети, лялькові 

вистави, розважалися анекдотами, фокусами. Найулюбленішою подією був карнавал. Так 

саме місту судилося стати в Європі центром церковного життя, центром освіти, державної 

влади, мистецтва, промисловості. Тут стала формуватися інтелігенція. 

 

4. Повідомлення учня (лицарський роман): 

а) Історія виникнення лицарського роману. 

б) «Роман про Трістана та Ізольду » (обговорення сюжету, зачитування уривку). 

Вперше в лицарських  романах прозвучала думка про те, що кохання – це велика 

сила, яка облагороджує людину. 

 

5. Запис у зошитах. 
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Основні відомості про лицарський роман: 

— один з основних жанрів середньовічної куртуазної літератури (художні твори 

західноєвропейського середньовіччя, що оспівували лицарську честь, високе кохання), що 

вперше виник у Франції в середині 12 ст. у період розквіту лицарства; 

— основна проблематика: уславлення безмежної сміливості, благородства; 

— герой здійснює подвиги заради власної слави та честі коханої. 

 

Продовження лекції: У 11-12 ст. у Провансі зародилася лицарська лірична поезія. 

Прованських поетів називають трубадурами (поети співці, що самі складали пісні, 

оспівували кохання). Трубадури розвинули багато жанрів лірик. Завдяки  їм стали 

популярними: канцона – вірш-пісня, що оспівує чисте кохання; пастораль – лірична пісня 

про зустріч лицаря з простою пастушкою на лоні природи; серени (прототип серенади) – 

вечірні пісні кохання; альби – «пісні світанку»; сирвенти – пісні на суспільні та політичні 

теми. Відомим майстром войовничої поезії був Бертран де Борн, типовий лицар-феодал, 

що розчарувався у коханні й прославляв лицарські походи. 

Разом з трубадурами мандрували жонглери, які співали і грали на музичних 

інструментах. 

Шляхами Київської Русі мандрували скоморохи, мандрівні дяки. 

У середовищі студентів виникає латиномовна поезія вагантів (мандрівні лірики, які 

шукали кращої долі).  

 

6. Запис у зошитах.  

(жанри середньовічної лі-ри за допомогою підручника та таблиці ). 

 

Література Середньовіччя 

Основа: античність, християнство, усна народна творчість 

 

Раннє ( 5-10 ст.) 

 

          Релігійна 

 Світська 

Житія                              

притчі; 

видіння; 

проповіді 

віршовані 

молитви; 

релігійні 

пісні; 

гімни 

церковні 

обряди; 

літургії 

філософські трактати; розповіді про 

мудреців, історичні хроніки; легенди; 

перекази; віршовані епізоди Біблії 

 

 

 

Зріле ( 11-14 ст.) 

Релігійна  Світська 

святкові релігійні гімни;  

життя святих; 

ходіння загробним світом;  

літургії 

описи подорожей, рослин і тварин, 

мінералів; фантастичні події; поезія 

вагантів; героїчний епос   

Лицарська  Міська  

лицарська лірика; 

лицарський роман; 

проведення 

турнірів;феодальні 

хроніки; настанови з 

полювання; 

придворний етикет 

оповідання; 

анекдоти; 

побрехеньки  
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IV. Підбиття підсумків (слово вчителя). 

 

Закріплення нового матеріалу (бесіда): 

1. Коли і як виникла середньовічна культура ? Назвіть її головні періоди. 

2. Яку роль у середньовічній культурі відігравала творчість народу ? 

3. Чим відрізнялися зміст народних пісень, пісень на духовну тематику, пісень 

поетів – лицарів, пісень вагантів ? 

4. Які нові цінності утверджував героїчний епос ? Лицарський роман ? Лірична 

поезія ? 

5. Що являла собою середньовічна книжка ? 

6. Назвіть характерні риси середньовічного міста. 

7. Назвіть хронологічні рамки Середньовіччя. 

8.Які фактори вплинули на розвиток культури Середньовіччя? 

9.Які твори називають анонімними ?Чому імя митця не мало особливого значення ?         

 

V. Оцінювання. 

 

VI. Домашнє завдання: 

 

1. Опрацювати матеріал по темі (по підручнику та записах в зошиті). 

2. Індивідуальні випереджувальні завдання: 

а) підготовити повідомлення про творчість китайця Лі Бо; 

б) соціально – історичні та кліматичні умови Китаю у 8 столітті; 

в) китайський живопис. 

 

 

       Для нотаток 
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Урок №27 
 

Тема:                     Із китайської лірики  Лі Бо 701-762В 

                       «Входжу в річку»…, « Печаль на яшмовому 

                        ганку» 
 

Мета:                  ознайомити учнів з особливостями розвитку середньовічної 

                             літератури Китаю, дати поняття про китайську літературу в період 

                             її розквіту у 8 столітті, познайомити учнів з творчістю поета Лі Бо, 

                             розвивати асоціативне  мислення, уміння сприймати та виразно 

                             читати східну поезію, виражати свої думки й почуття, виховувати 

                             любов до природи, розвивати естетичний смак. Закріпити знання 

                             учнів про середньовічну культуру. 

 

Тип уроку:         засвоєння нових знань 

 

Обладнання:      репродукції картин китайського живопису, краєвиди Китаю, карта 

                             світу (Схід), Портрет поета, запис східної музики. 

 

Важкий, ох, важкий, цей життєвий шлях! 

Та вірю в погожий для мене вітер! 

Лі Бо 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети.  

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

 

1. Літературний диктант за темою: «Середньовічна література». 

 

Початковий рівень:  

—  Як називається  культура середніх віків ?  

—  Які межі охоплює цей період ?  

—  Яка культурна епоха передувала Середньовіччю?   

—  Ідеї якої віри в основі культури середніх віків ?  

—  Хто стає центром всесвіту? 

—  Назвіть найвизначніший жанр літератури середньовіччя ?  

(всього 3 б.) 

 

Середній рівень: 

— Що лежить в основі героїчного епосу? 

— Назвіть середньовічний роман про трагічне кохання. 

— Назвіть слов’янський епос цієї доби. 

— Як називаються художні твори, що оспівували лицарську честь, високе кохання? 

— Хто такі трубадури ? 

— Хто такі ваганти ? 

 

Достатній рівень:  

—  Назвіть жанри середньовічної лірики. 

—  Яке значення у розвитку культури набуває середньовічне місто  
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—  Що являла собою книжка у цей час ? ( 3б.) 

 

Високий рівень: 

— Чому вчені називають античність дитинством людства, а середньовіччя – 

юністю ? 

 

2. Мотивація навчальної діяльності: 

а) Обговорення епіграфу. 

б) Вступне слово вчителя про внесок східних поетів середньовіччя у розвиток 

світової літератури, про формування національної літератури, про здобутки китайської 

культури. 

 

3. Індивідуальні повідомлення учнів: 

—  про соціально- історичну характеристику Китаю; 

—  про культуру китайського народу; 

—  презентація китайського поета Лі Бо. 

 

4. Робота з підручником (диференційоване завдання:читання мовчки, 

вибіркове, розгляд ілюстративного матеріалу). 

 

5. Бесіда з учнями (закріплення): 

—  Які подробиці про поета Лі Бо стали для вас цікавими ? 

—  Що дізналися про дитинство та доросле життя китайця? 

—  Яких поглядів дотримався поет ? 

—  Хто з українських поетів перекладав Лі Бо ? 

 

6. Практичні навички виразного читання:   
—  Самостійна робота з інформаційною карткою «Виразне читання художніх 

творів» (додаток №1). 

—  Читання вірша мовчки, вчителем або учнем.   

 

7. Бесіда за запитаннями:  

—  Яке враження справили на вас віршів ? 

—  Який малюнок відображує настрій поезії ? 

—  Які образи, художні деталі найбільше запам’яталися, вразили Вас і чому? 

—  Які, на ваш погляд, характерні риси поетичного стилю Лі Бо ? (виразність, 

символічність, образність, химерність, своєрідність поетичних образів …). 

 

Методичні поради: Аналізуючи вказані поетичні тексти, учні можуть самостійно 

заповнити таку табличку: 

 

 

Природний образ Навіяний ним настрій 

  

 

 

    З допомогою вчителя оформляються записи у таблицю:           

 

Прийоми творення образу 

Образ Образи супутники Настрій Лексика 
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     Робота в парах. Повторне виразне читання віршів за партитурою. 

 

ІІІ. Оцінювання. 

 

IV. Домашнє завдання.                                       

1. Виразно читати напам’ять один вірш. 

2. Зробити ілюстрацію. 

3. Знайти матеріал про китайський живопис (техніка малювання). 

 

 

Для нотаток 
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Урок №28 
 

Тема:                     Ду Фу (712 – 770) «При місяці згадую брата», 

                       « Пісня про хліб і шовк», «Повертаються дикі 

                       гуси» 
 

Мета:                    закріпити з учнями знання про особливості китайської культури, 

                              поглибити розуміння китайської поезії, ознайомити з творчістю 

                              поета, розвивати навички аналізу лірики, висловлювання власних 

                              думок, розвивати асоціативне мислення й творчу уяву, 

                              виховувати любов до природи, кращі людські якості. 

 

Тип уроку:          комбінований. 

 

Обладнання:      портрет, китайські пейзажі, дитячі малюнки. 

 

Словник:            чотиривірш, побратим, асоціація, образ–символ, гуманізм,  

                             динамічний, образність мови, рухливість. 

 

                    …я розчулився 

                    й сумного вірша розповів. 

                                            Ду  Фу 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

1. Виразне читання поезії Лі Бо.  

2. Бесіда за змістом:   
— Чим, на ваш погляд, особливі ці вірші?  

— Як поет зображує природу?  

— Якими постають стосунки людини й природи? 

— Які рядки свідчать про глибоке розуміння ним людських почуттів та різних 

психологічних станів?   

— Які художні деталі передають сум ний настрій? 

      — Як цей настрій перегукується з епіграфом ? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Слово вчителя про творчість китайських поетів, поетів-побратимів, пропозиція 

створити таблицю «Поетичний світ китайської поезії». 

 

Таблиця №1 

Образи Які асоціації, настрій Художні засоби 

… … … 

 

—  Порівняйте малюнки, знайдіть роботу, яка за змістом співпадає з настроєм 

ліричного героя. 

—  Повідомлення про китайський живопис. 
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—  Обговорення епіграфу. Який мотив пронизує поезію? 

Підсумки:  визначте поетичне кредо й життєву філософію Лі Бо (за допомогою 

вчителя ,кредо-від лат. «вірую»- погляди, основи світосприйняття. 

 

1. Засвоєння знань. 

1) Повідомлення учня про поета Ду Фу. 

2) Робота з підручником (самостійна). 

3) Виразне читання вірша «При місяці згадаю брата». 

 

Обговорення:  
—  Назвіть головну думку вірша. 

—  Проти чого виступає поет? 

—  Кого захищає автор?  

—  Знайдіть контрастні образи. 

—  Чи поділяєте ви думку з поетом? 

 

           Виразне читання вірша «Пісня про хліб і шовк». 

 

Обговорення:   
— Як у тексті вірша Ду Фу описує ситуацію в країні ? 

— Чи задовольняє вона його ? 

— Яким ми бачимо життя селян ?  

— Про що піклується поет ?  

— Чого він прагне для батьківщини ? 

 

           Виразне читання вірша «Повертаються дикі гуси». 

 

Обговорення:   
—  Чому серце поета рветься з туги, коли він споглядає гусей над містом ? 

 

III. Закріплення матеріалу: 

Визначення особливостей поезії  Ду Фу (колективний підбір прикладів і запис у 

таблицю: реалістичне зображення природи, передача душевного стану людини через 

образи природи, динамічність, рухливість, художня деталь, образність мови ; запис у 

зошит самостійно, перевірка вибіркова). 

 

IV. Оцінювання. 

 

V. Домашнє завдання.  

1.Вивчити напам’ять один з віршів, висловлювати свою думку про нього. 

2.Проблемне питання: Чи близька сучасній людині зорієнтованість східної поезії на 

самозаглиблення ?   

3. Опрацювати статтю підручника. 

4.Індивідуальна робота за творчістю О.Хайяма.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

Урок №29 
 

Тема:                      Із персько–таджицької лірики. Омар Хайям – 

                        поет, вчений, філософ. Роздуми, життєві 

                        спостереження, увага до внутрішнього світу 

                        людини, оспівування жінки, особливості 

                        віршування 
 

Мета:                     допомогти усвідомити  класичний період розвитку східної 

                                середньовічної літератури, ознайомити з особистістю Омара 

                                Хайяма, жанром рубаї, розвивати навички виразного читання та 

                                розуміння метафоричності й афористичності поетичної мови 

                                творів, виховувати естетичні смаки, повагу до жінки, інтерес до 

                                поезії. 

 

Тип уроку:            засвоєння нових знань. 

 

Обладнання:         портрет, ілюстрації з видами Давнього Сходу, східна музика. 

 

 

                       Якби мені до рук – скрижалі Долі, 

                       Я розписав би їх по власній волі. 

                        Із світу вигнав би всі смутки, болі, 

                        Чолом небес досяг, не жив би долі ! 

                            (переклад В. Мисика ) 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

 

Бесіда за матеріалами статті підручника:  

—  Літературу якої епохи ми вивчаємо ? Назвіть часові рамки епохи. 

(Епоха Середньовіччя, 9-14 ст. ) 

— На які культурні зони поділяють епоху Середньовіччя в історії світового 

мистецтва ? ( індійську, східно-азіатську, близькосхідну, візантійську, ахідноєвропейську) 

— Яку назву отримала література Близького Сходу в середні віки ? З якими 

історичними подіями це було пов’язано ? 

— Чи близька сучасній людині  зорієнтованість східної поезії на  самозаглиблення?  

                                                           

Виразне читання віршів напам’ять. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 

1. Слово вчителя.  

Поетична спадщина народів Сходу вражає європейців своїми ліричними та 

філософськими  шедеврами. Сьогодні ми познайомимося з персько–таджицькою поезією 

- перлиною у світовій літературній скарбниці. Мусульманським Ренесансом називають 

цей період Завоювання арабів призвели до примусового запровадження  ісламу й 
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арабської мови. У 9 ст. арабська мова лишається мовою точних наук, а поетичною 

літературною мовою стає фарсі. В цей час виникають такі відомі пізніше в усьому світі 

жанри поезії, як газелі, месневі, касиди. Мовою фарсі писали поет Рудакі, Омар Хайям, 

Фірдоусі, Гафіз, Ні замі. 

Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу. 

 

2. Робота з підручником (виписати визначення жанрів поезії). 

 

Презентація біографії східного поета Омара Хайяма (групова). 

 

Групова робота з підручником (самостійна, робота з літературознавчим 

словником) Що таке рубаї ? Спростуйте або доведіть,  що рубаї Омара Хайяма – 

вмістилище загальнолюдських істин. Наприклад,…( робота з текстом віршів, виразне 

читання, обговорення). 

 

3. Робота в групах з пошуково–дослідницьким завданням (визначити тему 

вірша):  
а) оспівування дружби, життя, 

б) природа і людина, 

в) кохання і його роль ужитті, 

г) ставлення до релігії, 

д) сутність людського життя, 

ж) уславлення людської гідності, чесності та справедливості, 

з) безмежність світопізнання, вічний дух життя. 

 

Знайти афоризми, порівняння, метафори, епітети, риторичні, окличні та питальні 

речення, діалог, звертання. Презентація результатів пошукових завдань (висловлювання 

учнів). 

 

4. Коментарі вчителя. 

 

Ми дослідили систему образів східної поезії. Вона відбиває характерні 

особливості національного мислення персів. З найголовнішою з них –асоціативною – 

пов’язані традиційні пари образів ( метелик –свічка, крапля – океан, день – ніч) між 

елементами яких існують складні смислові зв’язки. 

Форма рубаї часто використовувалась для викладу філософських роздумів. Значне 

місце в них займають мотиви кохання , любов до Бога; вино –напій з джерела мудрості. 

Омар Хайам відшліфував форму рубаї як дорогоцінний камінь, в них криється  глибокий 

підтекст, осмислення життя та буття людини, гуманістичне розуміння сутності людини 

як особистості вільної, створеної для постійного самовдосконалення. Поет любить 

закидати  читача запитаннями:  « Так що ж робити ? То як же бути ? Так що ж далі ?  Що 

ж є основою буття ?  Розум ? Віра ?  А може, одвічна боротьба Добра і Зла? 

І віддає перевагу Любові як першооснові людського існування.  

У віршах поета багато недоказаного:  напівтони, натяк, умовності, 

незавершеності, думки, умисна туманність висловів. Він спонукає читачів мислити 

самостійно, йти дорогою пошуку і думати. Митець доторкнувся до вічних таємниць, бо 

добре розумів, що кожна людина має право вибору 

 

IV. Підсумки:  

—  У чому вбачає Хайям красу людину ? 

—  Над якими життєвими явищами поет замислюється найчастіше ? 

—  Як автор ставиться до буденних людських устремлінь ? 



 120 

—  Чи засуджує він прагнення до насолоди ? 

—  Запишіть асоціативні пари по пам’яті (1 в.) 

—  Які запитання (проблеми) хвилюють Омара Хайяма?  (2 в.)  

 

V. Оцінювання. 

  

VI. Домашнє завдання:  

1. Вивчити вірш напам’ять за вибором (вміти коментувати його). 

2. Індивідуальні завдання (повідомлення про Рудакі та Гафіза ) 

 

 

          Для нотаток 
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Урок №30 
Тема:                   Із персько–таджицької лірики 

                      Рудакі (бл.860-941 рр.). Газелі, бейти.  

                      Гафіз (1325-1389 або 1390 рр.). Газелі. 

                      Багатозначність образів, увага до внутрішнього 

                      світу людини 
 

Мета:                   допомогти учням глибше ознайомитись із творчістю персько- 

                             таджицьких поетів, розвивати інтерес до читання поезії. Закріпити 

                             знання учнів про поетичні жанри східної поезії, продовжити 

                             роботу над поетичними засобами виразності, розвивати 

                             асоціативне мислення, навички виразного читання, виховувати 

                             повагу до мудрості та краси. 

  

Тип уроку:         комбінований. 

  

Обладнання:     портрети поетів, елементи східного костюму, збірки поезії, 

                            східний посуд, музичний супровід 

 

                                                             Чотири речі нам потрібні, щоб невеселих збутись дум: 

                                                             Здорове тіло, добра вдача, ім’я хороше, світлий ум… 

Рудакі 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення мети та теми. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 

Великий гуманіст Омар Хайям залишив нащадкам безцінну духовну спадщину: 

сотні чотиривіршів. Кожна освічена людина має прилучитися до цього джерела мудрості, 

взяти для себе корисне у свою життєву дорогу. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань «мозковий штурм». 

1. Місце народження Хайяма? (Нішапур). 

2.  Кількість    рядків у рубаї? (чотири). 

3. Збірка рубаї Хаяма? («Рубайят»). 

4. Хто  за вірою співвітчизника поета? (мусульмани). 

5. Як називається духовна школа? (медресе). 

6. З якого предмету Омар написав свій перший трактат? (алгебра). 

7. Які науки опанував поет? (математику, астрономію, філософію). 

8. Назвіть перекладачів поезії Хайяма (Франко, Мисик, Павличко). 

 

IV. Засвоєння нових знань.  

Виступи учнів з повідомленнями про поетів  Рудакі та Гафіза. 

 

1. Закріплення знань. Бесіда:  

—  Що цікавого дізнались про поета-гуманіста Рудакі? Гафіза?  

—  Порівняйте роки народження. Хто найстарший з них? 

—  Чи можна їх назвати гуманістами?  
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—  Як Рудакі відобразив любов до свого маленького селища ?  

— Чи існував конфлікт між поетом і покровителем – царем?  

— Якою професією з дитинства оволодів Гафіз ?  

—  Яка існує легенда про самобутній талант поета ? 

2. Знайомство з поезією (по підручнику та по картках  додатково): 

— Які теми пролунали в поезіях Рудакі та Гафіза?  

— Які високі почуття оспівані? 

— Як поети ставляться до природи, батьківщини? 

— Які теми об’єднують поетів? Як ставляться до життя? 

— Який жанр вірша удосконалив Хайам та Гафіз ? 

 

3. Робота творчими групами (по 5 учасників) по кооперативному методу: 

— теоретичне дослідження жанрів рубаї та газелі, що їх об’єднує 

— прослідкувати зв'язок поезії з усною народною творчістю 

— Дослідити, як розкривається тема кохання та ставлення до жінки  

— Визначити асоціативні ряди. 

— Знайти вірші з філософськи змістом, проаналізувати їх 

— Дослідити пейзажну лірику  

 

V. Висновки та підсумки уроку. 

— Яке творче завдання виявилось найскладніше ? 

— Чи всі учасники групи приходили до спільної думки? 

 

VI. Обговорення: 

— Чому Гафіза та О.Хайяма вважають великими поетами світового значення, а їх 

поезію – вічною? 

— З якими новими жанрами поезії ви познайомились? 

— Чим приваблюють Вас вірші Хайяма та Гафіза, що спільного у поетів і чим вони 

відрізняються ?   

 

VII. Оцінювання. 

 

VIII. Домашнє завдання: 

— виписати із віршів афоризми, запам’ятати; 

— підготувати повідомлення про середньовічних трубадурів (оглядово, 

індивідуально пропоную роль «учителя і учня»); 

— презентація поета Рюделя  (2гр.);  

— презентація поета   де Борна.(1 гр.). 

 

 

  Для нотаток 
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Урок №31 
 

Тема :                    Виразне читання. 

                       Корифеї персько-таджицької лірики, алегорична 

                       багатозначність образів їхніх творів (О. Хайям, 

                       Рудакі, Гафіз, Сааді ) 
 

Мета :                    закріпити з учнями навички виразного читання східної поезії, 

                               допомогти глибше ознайомитися із творчістю персько- 

                               таджицьких поетів, багатозначністю їхніх творів, розвивати 

                               інтерес до читання, виховувати естетичний смак, повагу до 

                               життєвої мудрості та краси. 

 

Тип уроку :           застосування знань, навичок і умінь. 

 

Обладнання :       портрети поетів, збірки поезії, ілюстрації. 

                         

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми, мети уроку. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

 

1. Бесіда:  
— Що ви знаєте про виразне читання ? 

— Які ви знаєте засоби виразного читання ? 

— Чи вмієте ви користуватися засобами виразного читання ? 

— Чим вам запам’яталися вірші східних поетів ? 

— Пригадайте тематику віршів Рудакі, Хайяма, Гафіза. 

— Хто з вас мріє стати майстром виразного читання ?  

 

2. Сприйняття навчального матеріалу. 

Слово вчителя: відпрацюємо навички виразного читання із роботи з карткою: 

а) самостійна робота; 

б) колективне обговорення; 

в ) складання плану. 

 

                               План підготовки виразного читання: 

1. Перечитай текст, зрозумій, про що в ньому йдеться. 

2. Визнач тему та головну думку твору. 

3. З якою метою ти читатимеш цей твір ? 

4. Виділи найважливіші у змісті слова. 

5. Визнач паузи. 

6. Подумай, як ти можеш використати свій темп мови, гучність голосу. 

 

3. Словникова робота :  

а) інтонація – точна і правильна передача змісту і настрою художнього твору; 

б) логічний наголос – вимовляння важливого слова з більшою силою голосу; 

в) темп – швидкість виразного читання. 
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Презентація знаків партитури виразного читання (запис у зошит ).  

Практична робота : складання партитури вивченого вірша. 

Слухання виразного читання майстрами ( запис ). 

 

4. Закріплення. 

Конкурс на кращого виконавця виразного читання східної поезії ( вибираємо журі 

– це кращі учні, які будуть визначати теми прослуханих віршів та оцінювати їх ) 

Поза програмою конкурсу індивідуальний виступ учнів :  

—  презентація поета Сааді;  

—  читання віршів поета;  

—  презентація малюнків.  

 

5. Заключення : 1. Етап релаксації :  

Якій виконавець сподобався вам найбільше і чому ?  

Які життєві поради східних поетів ви запам’ятали ? 

Які алегоричні образи, метафори, афоризми запам’яталися вам ? 

 

Пропоную записати :                         

 

                                У океані дум знайшов перлину-розум … 

                                Серця ясна зоря, пестиш очі мої … 

                                Не квапся мухою до страви будь-якої … 

                                Того, що суджено, боятися не треба… 

                                Ніщо не вічне тут… 

 

 

ІІІ. Проблемні запитання: 

— Чому така стародавня поезія східних поетів вивчається сьогодні ?  

— Чи актуальні проблеми, які хвилювали середньовічну людину ? 

— Як увіковічити значення поета чи будь-якої видатної людини ? 

     (корифей- від гр.. –видатний діяч). 

 

IV. Підсумки  (оголошуємо  після обговорення з журі).  

 

V. Оцінювання. 

 

VI. Домашнє завдання:  
— самостійно познайомитися з віршами Сааді, підготуватися до ТО. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №32 
 

Тема:                 Тематичне оцінювання за темою : 

                       «Середньовічна східна поезія» 
 

Мета :                   провірити рівень знань, умінь, навичок учнів за вивченим 

                              матеріалом; розвивати логічне мислення, пам'ять, виховувати 

                              самостійність. 

 

Тип уроку :         контроль знань та умінь. 

 

Обладнання :      тести з різнорівневими завданнями. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети.  

 

ІІ. Виконання тестових завдань. 

                                            

 

Перший варіант. 
Початковий рівень ( правильна відповідь – 0,5 б. ) 

 

1. Яка національна література належить до східної ? 

а) китайська,  

б) словянська,  

в) грецька,  

в) римська.  

 

2. Назвіть середньовічного китайського поета : 

а) Рудакі,  

б) Сааді,  

в) Гафіз, 

 г) Ду ФУ. 

 

3. Який філософ вплинув на головну релігію китайської  країни : 

а) Конфуцій,  

б) Платон,  

в) Плутарх,  

г) Сократ.  

 

4. Що в перекладі означає прізвище Лі БО : 

а) тюльпан,  

б) біла слива, 

в) соловей,  

г) вітерець. 

 

5. У якому місті народився Хайам  

а) Хоросан,  

б) Самарканд,  

в) Нішапур,  
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г) Самарканд. 

 

6. Назвіть найстаршого з переліку східних поетів  

а) Рудаки,  

б) Хайам,  

в) Сааді,  

г) Гафіз. 

 

Середній рівень ( правильна відповідь – 1б. ) 

 

1. Оригіналом називається : 

а) тест, з якого здійснюється переклад, 

б) оригінальний за формою художній твір, 

в) твір, написаний письменником з незвичайними поглядами, 

г) стародавній твір. 

 

2. Яке значення мало віршування в китайській культурі й хто прославив китайську 

середньовічну літературу ? 

     3. Що таке рубаї, хто був майстром рубаї ? 

 

Третій рівень ( правильна відповідь – 3 б. ) 

 

1. Запишіть по пам’яті один із віршів і розставте знаки партитури, визначте тему та 

ідею твору. 

 

Четвертий рівень ( правильна відповідь - 3б.) 

 

1. Напишіть твір-мініатюру на тему : 

«Над чим примусила мене замислитися персько-таджицька поезія?». 

 

Другий варіант 
 

Початковий рівень ( правильна відповідь -0,5 б. ) 

 

1. Національна література –це : 

а) художня література певного народу, яка має свою історію й традиції, 

б) література, в якій свій народ ставиться вище за інші, 

в) збірка народних прислів’їв та приказок певного народу, 

г) збірка міфів та легенд. 

 

2. Перекладом називається : 

а) використання тем і мотивів однієї літератури в іншій, 

б) передача тексту засобами іншої мови ,  

в) текст, з якого здійснюється переклад, 

г) твір довільного тлумачення. 

 

3. Фарсі - це  

а) арабська мова, 

б) мова іранських народів, 

в) китайська мова, 

г) індійська мова. 

 



 127 

4.Назвіть китайського середньовічного поета  

а) Тагор,  

б) Лі Бо, 

 в) Рудакі, Фірдоусі. 

 

5. Назвіть жанр поезії середньовічної лірики  

а) сонет, 

б) рубаї, 

в) ода, 

г) елегія  

 

6. В якій країні народився поет Ду Фу ? 

а) В’єтнам, 

б)Китай, 

в)Японія, 

г) Корея. 

 

 

Середній рівень ( правильна відповідь-1б. ) 

 

1.Якими талантами володів Омар Хайам ? 

 

2.Змалюйте літературний портрет китайських поетів Лі Бо та Ду Фу 

 

3.Назвіть прізвище перекладача китайської поезії:  

а) Франко,б) Шешера, в) Шевченко, г) Бажан. 

 

Достатній рівень ( правильна відповідь-3б.) 

 

1. Проаналізуйте тематику лірики Хайяма. 

 

Високий рівень ( правильна відповідь-3б.) 

 

1. Напишіть твір-мініатюру на тему : 

«Зображення внутрішнього світу людини в китайській поезії.» 

 

 

        Для нотаток 
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Урок №33 
 

Тема:                    Із західноєвропейської поезії.  

                       Творчість провансальських трубадурів, її 

                       жанрово - тематичне та стильове багатство, 

                       ідейно-художні особливості . Джауфре Рюдель 

                       (середина 12 ст.), Канцона («Мені під час 

                       травневих днів..»), Бертран де Борн ( бл. 1140 – 

                       бл. 1215 ), «Сирвента» 

 

Мета:                     поглибити знання учнів про добу середньовіччя, ознайомити із 

                                творчістю провансальських трубадурів, показати її жанрово- 

                                тематичне та смислове багатство, ідейно-художні особливості, 

                                розвивати інтерес до вивчення зарубіжної літератури, до поезії, 

                                виховувати високі почуття лицарської честі. 

 

Тип уроку:            засвоєння знань і формування вмінь. 

 

Обладнання:        середньовічні мініатюри, фрески, портрети  поетів. Троянда –  

                                символ  кохання, ілюстрації. 

 

В моїх садах мелодії Провансу, 

І жінка, жінка, всіх віків ! 

За неї лицар гинув без авансу, 

Вона чекала цокоту  підков. 

                       Л. Костенко 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 

Середньовічна Європа теж прославилась ліричною поезією. Була поширена 

лицарська лірика. Ії авторами були люди дворянського походження. Від народної ця 

поезія відрізнялася римою, тому співців називали «винахідниками рими - трубадурами» у 

Провансі (південна частина Франції). 

Ми познайомимося з новим ім’ям французького поета, зробимо спостереження і 

порівняння зі східною поезією. Спробуємо визначити європейські здобутки в поезії. 

Згадаємо східну поезію. 

 

      ІІІ. Актуалізація опорних знань:  

Виразне читання віршів:  

а) про кохання; 

б) пейзажної лірики; 

в) філософського змісту (за вибором учнів) 

 

      IV. Засвоєння нових знань. 
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1. Обговорення епіграфу.  

            — Хто стане головним героем європейської поезії? 

— Виступ із повідомленням учнів про провансальських трубадурів (виступає 

учень, вчитель доповнює ). 

— З яким новим жанром поезії пов’язана лірика трубадурів поетів Руделя, де 

Борна? (Сирвента – вірш на будь–яку політичну тему, пісня прихильника). 

 

      2. Знайомство із поезією «Мені під час травневих днів…» 

— виразне читання (учнем). 

— яку прикмету сучасної поезії, невідому поезії античності й раннього 

середньовіччя, можна помітити у вірші трубадура? 

— яке слово найчастіше вживає автор? чому?  

— який жанр твору? Пісня (канцона – пісня про кохання), розповідь про почуття 

ліричного героя. 

 

Коментарі вчителя: у середньовічному збірнику напівлегендарних біографій 

трубадурів  є зворушлива історія кохання  Джауфре Рюделя до графині Мелісандри. В неї 

він закохався заочно. Він мріє про зустріч з єдиним на все життя коханням. 

12 ст. – доба розквіту лірики провансальських трубадурів. Один із 

найзнаменитіший з них – Джауфре Рюдель де Блаї. У середньовічному збірнику 

напівлегендарних «біографій» трубадурів можна прочитати зворушливу історію кохання 

Рюделя до графині Мелісанди, що жила у місті Тріполі на півночі Африки. 

Почувши від паломників, які поверталися з Близького Сходу, про красу й душевне 

благородство Мелісанди, Джауфре Рюдель закохався в неї заочно. Згодом він вирішив 

побачити свою Прекрасну Даму і вирушив у хрестовий похід. Проте в дорозі він важко 

захворів і в Тріполі його привезли для того щоб поховати. Помирав він на руках своєї 

Прекрасної дами, за її наказом був похований з усіма почестями, а вона в той же день 

постриглась у черниці, бо від тепер ні світ ні інші чоловіки для неї були нічого не варті. 

Творчість прованських трубадурів вершина Європейської поезії. Провідними 

темами стають служіння сюзерену, оспівування війни, поклоніння Чарівній дамі, 

поетизація кохання. 

 

      3. Завдання та запитання до твору:  

1) Яке слово найчастіше вживає автор пісні ? 

2) Наведи приклади більш конкретного  й більш абстрактного, символічного 

значення, що набуває це слово у різних рядках пісні ? 

3) Наведи приклад вживання цього ж слова у пісні з часткою не. 

4) Який момент розвитку  ліричного сюжету вона знаменує ? 

5) Перекажи легенду про Мелісанду.  

6) Як знання легенди впливає на світосприйняття пісні ?  

7) Чи можливо, на твою думку, естетично повноцінне сприйняття цієї ж пісні 

без знання легенди ? 

 

     4. Читання вірша «Сирвента». 

      

     5. Обговорення:   

— Які теми розкриває автор у вірші ? 

— Що тішить поета, які картини постають перед автором ?  

— Яким пафосом пронизана поезія ? 

— Зачитайте опис лицаря, опис бою. 

— Що оспівує поет, в чому головний сенс життя лицаря ? Опишіть ідеал воїна. 

— Чи згодні ви з думкою поета ? 
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— Що означає слово «Сирвента» (вірш на будь – яку політичну тему, пісня 

прихильника). 

 

6. Самостійна робота учнів з підручником.  

     — Обговорення статті (учні задають запитання адресату за бажанням). 

 

      V. Оцінювання. 

 

      VI. Підсумки: 

— Чи є у європейській та східній поезії спільні теми? 

— З яким новим жанром поезії ми познайомились? 

 

      VII. Домашнє завдання: 

— Виразне читання вірша. 

— Образ чарівної Дами (словесний портрет, малюнки). 

— Індивідуальне завдання про освіту середньовічних студенті 

 

 

Для нотаток 
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Урок №34 
 

Тема:                    Із лірики вагантів: «Орден вагантів», «Бідний 

                       студент», «Безтурботна пісня».Своєрідність 

                       поезії вагантів, провідні теми 
 

Мета:                    закріпити знання про провансальських трубадурів, про 

                                   особливості втілення ідеалів рицаря, познайомити з поезією 

                                   вагантів, допомогти визначити характерні риси лірики, розвивати 

                                   навички виразного читання, аналізу ліричного твору, виховувати 

                                   співчуття, інтерес до навчання. 

 

Тип уроку:           засвоєння нових знань. 

 

Обладнання:        ілюстрації до теми «Середньовіччя», запис пісні  

                               «На французской стороне …» 

 

Я шлю в Прованс свої пісні, 

Любові в них і радості чимало. 

Вкладаю я в слова свої гучні, 

Чого мені в житті не вистарчало. 

    Вентадорн (переклад М. Терещенка) 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети (коментар епіграфа). 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

Визначаємо творчість провансальських поетів як вершину європейської 

середньовічної поезії, особливості рицарської поезії (провідні теми служіння сюзерену, 

оспівування війни, поклоніння Чарівній Дамі, поетизація кохання)(зв’язна  відповідь у 

формі безперервного ланцюжка – робота в групі). 

 

1. Розв’язування логічного завдання:  

- король –лицар -… 

- лицар – жінка …. 

Зустрів –шукав … 

Любов –вагання -… 

 

2. Засвоєння нових знань:  

Читання лірики «Орден вагантів» 

 

3. Обговорення:  

— Чи зрозумілий вам зміст вірша ? 

— Кого запрошують до себе ваганти ? 

— Чому орден може приваблювати різні прошарки суспільства ? 

— Що обіцяють ваганти ? 

— Який настрій викликає вірш ? 

— Слухання уривку пісні «На французкой стороне …». 



 132 

4. Читання вірша «Бідний студент». 

— Обговорення:  Від імені кого йдеться розмова ? 

— Змалюйте портрет середньовічного студента. 

— З якими словами звертається студент до правителів? 

 

5. Читання та обговорення поезії «Весняна пісня». 

— Чи сподобалась вам пісня ?  

— Яка пора року оспівується ? 

— Чим прекрасна весна ?  

— Який настрій навіює поезія ? 

 

6. Дискусія:   

—  Яке складається враження про середньовічну освіту ? 

—  Як ставляться до свого суспільного стану студенти ?  

—  Чи подобається образ середньовічного студента? 

 

7. Обговорення: віршів «Занепад освіти» та «Безтурботна пісня»  

1) Чи актуальна тема, яка розглядається  у поезії ? 

2) Кого і що засуджує поет ? Як ви розумієте останні рядки вірша ? 

3) Що ми дізналися про навчання середньовічної молоді ? 

4) Визначте настрій поезії. Як пов’язані між собою ці поезії ? 

 

IV. Закріплення нового матеріалу:  

Письмово  дати відповідь:  у чому своєрідність поезії вагантів? які провідні поезії 

вагантів розглянуто на уроці? Чи подобається Вам сучасна освіта?  

Прокоментуйте епіграф (усно) Що було і чого не вистачало поетам ? 

Перевірка завдання та оцінювання (вибірково). 

 

V. Домашнє завдання:  

— Виразно читати та аналізувати лірику вагантів за вибором. 

— Індивідуальні повідомлення про похід Карла Великого. 

 

 

         Для нотаток 
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Урок №35 
 

Тема.               «Пісня про Роланда» - французький героїчний 

                       епос. Боротьба проти іноземців та іновірців за  

                       батьківщину – провідна тема поеми 

 

Мета:                    познайомити учнів із змістом «Пісні про Роланда», розкрити 

                               особливості героїчного епосу доби середньовіччя та 

                               монументальність створених образів, формувати вміння 

                               характеризувати літературний персонаж на образі Роланда, 

                               виховувати моральні поняття: честь, совість, благородство. 

 

Тип уроку:           засвоєння нових знань. 

 

Обладнання:        ілюстрації середньовічної доби, портрет Карла Великого,  

                               історична карта Франції, гори Піренеї, лицар Роланд. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми. 

            Мотивація навчальної діяльності середньовіччя – драматичний час у Європі, він 

пов'язаний із завоюванням утворенням імперій, але саме у цей час крім лірики став 

героїчний епос. 

Героїчний епос – жанр або група жанрів, у яких героїчна розповідь про минуле, 

відтворює цілісну картину народного життя і подає в гармонічній єдності епічний світ та 

героїв-богатирів у ньому. Героїчний епос пов'язаний з подіями, які відбувалися в час 

формування державності різних країн, велась боротьба за зміцнення кордонів, влади, 

могутності. Поряд з міфічними героями вимальовуються цілком реальні захисники своєї 

держави та її інтересів. 

«Пісня про Роланда» як взірцева «пісня про діяння» ідеального воїна лицаря є 

підсумком цінностей зрілого Середньовіччя. 

Існує дев’ять різних списків «Пісні», з яких найбільш давнім вважається 

Оксфордський список. Учені вважають, що текст «Пісні про Роланда» був записаний в 

1170 році. 

 

1. Індивідуальне повідомлення учня з історичних джерел  про похід Карла до 

Іспанії. 

2. Основний зміст твору. 

 

3. Склад персонажів.  

 

4.Читання та обговорення уривку:  

« Останній  бій Роланда «(попередня словникова робота). 

 

5. Бесіда:  

—  Назвіть головного героя битви. 

—  Чому Карл залишає  для прикриття війська невеликий загін під проводом 

Роланда? 

—  Яким  зображений в бою Роланд ? Кого з відомих вам героїв він нагадує? 

—  Коли Роланд звертається про допомогу ?  

—  Які чарівні речі присутні у Роланда ? 
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—  Яке смислове навантаження вони надають образу Роланда та творові в цілому ? 

—  За допомогою яких художніх засобів створюється напруга битви ? 

—  Поясніть слова Карла, сказані над бездиханним тілом Роланда:  «Загинули нині 

моя честь і слава». 

 

6. Висновок – підсумок:  

В образі Роланда втілений героїко – патріотичний ідеал французького народу. 

 

ІІ. Оцінювання. 

 

ІІІ. Домашнє завдання:  

1) виписати цитатний матеріал до образу Роланда;  

2) скласти словесний портрет Роланда.     

 

 

       Для нотаток 
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Урок №36 
 

Тема:                    «Пісня про Роланда».Історична правда та 

                      вигадка у творі. Співзвучність «Пісні …» 

                      героїчним епосам інших народів світу 

 

Мета уроку:        закріпити з учнями знання про героїчний епос, допомогти при 

                              аналізі тексту засвоїти поняття історичної правди і вигадки; 

                              навчати учнів формувати власну думку про прочитане;  

                              розвивати навички усного мовлення, виховувати душевне  

                              благородство, патріотичне служіння батьківщині. 

 

Тип уроку:          закріплення знань. 

 

Обладнання:       ілюстрації до творів героїчного епосу ( Ілля Муромець, «Слово о 

                              полку Ігоревім», образ Роланда, лицарство середньовіччя.  

 

ХІД УРОКУ 
 

 

І.Актуалізація опорних знань.  

 

«Мозковий штурм»:   

—  Що вам стало відомо про історію створення «Пісні про Роланда»? 

—  Про які події йдеться у творі ? 

—  На які частини композиційно можна поділити «Пісню»? 

—  Як розуміє Роланд свій військовий обов’язок ?  

—  Яким ви уявляєте графа Роланда ? 

—  Зачитайте виписані цитати до образу Роланда. 

—  Перекажіть епізод бою франків з військам Марсилія. 

—  Доведіть, що Пісня про Роланда – це героїчний епічний твір. 

—  Які засоби викладу характерні для епічних творів ? 

—  Якою ідеєю пронизаний твір ? 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

 

«Пісня про Роланда» оспівує відвагу і бойову міць Роланда та його воїнів. Весь твір 

пронизаний ідеєю патріотичного служіння  Франції. Героїчний епос відтворює  широку і 

яскраву картину епохи. Ми бачимо короля серед його баронів, воїнів, дізнаємося про одяг, 

звичаї, характери людей. Звідки така інформація ? Чому існує кілька варіантів твору ?  Як 

пов’язані історична правда та народна вигадка ? 

 

ІІІ. Застосування знань та вмінь.  

 

1. Бесіда за змістом:  

— Що змусило Карла Великого послати посольство у Сарагосу ? 

—  Чому Ганелон розлютився на Роланда ?  

— Розкажіть про бій франків і сарацинів. Якою була поведінка Роланда ? 

— У чому виявилося геройство Роланда ? Підтвердіть цитатами з тексту. 
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2. Слово вчителя.  
«Пісня про Роланда» проникнута пафосом справедливості. Герой –центральна 

фігура епосу, носій народного ідеалу  богатирської гідності, мужньої краси. Його подвиги, 

риси  характеру відповідають нормі героїчного, встановленій у народній свідомості. 

 

Давайте спробуємо на матеріалі тексту довести цю думку. 

— Яку характеристику Роланда невідомий автор дає на початку твору ? 

— Чому Роланд вчасно не покликав імператора Карла на допомогу ? Яка риса 

лицаря стала причиною загибелі багатьох людей ?  

— Чому виникла незгода між Роландом та Олівером ? Які риси цих персонажів 

протиставлені в поемі ? 

— Як характеризує Роланда передсмертне прощання з мечем ? Що вам відомо про 

значення меча в житті середньовічного лицаря ? 

(Меч, що мав форму хреста, був не лише символом честі, сили та влади. а  й 

релігійним символом. Йому страшно подумати, що святиня може дістатися ворогам. 

Тому, помираючи, він прикриває Дюрандаль собою ).   

 

3. Складання плану характеристики Роланда. 

—  Роланд –найкращий полководець війська короля Карла. 

—  Військова доблесть, рішучість, мужність лицаря. 

—  Ставлення до власного життя своїх воїнів. 

—  Ставлення до Карла. 

—  Патріотизм, почуття особистісної відповідальності за долю Вітчизни  

 

Згадайте героїв інших епосів, порівняйте діяння героїв, характеристики, знайдіть 

спільне (учні згадують Іллю Муромця, князя Ігоря, князя Володимира ). 

Художня форма «Пісні про Роланда» відповідає її героїчному змісту. Велика 

кількість дійових осіб поєднується з напруженим драматизмом оповіді. Образ Роланда 

ідеалізований, йому немає рівних. Відповідно до середньовічної епохи батальні сцени 

вражають жорстокістю та кровопролиттям. 

 

4. Фольклорні елементи твору : 

—  постійні епітети-сивобородий Карл, люба, прекрасна Франція; зрадник Ганелон, 

булатний меч ; 

—  повтори : тричі Олівер просить просурмити в чарівний Оліфант, тричі 

відмовляється, тричі прощається зі своїм мечем Роланд; 

—  паралелізм: 12 французьких перів і стільки ж сарацин, рада у Марсілія та рада у 

Карла;  

—  плачі: Роланд оплакує втрату Олівера та товаришів, потім Карл тужить над 

тілом загиблих воїнів. 

«Пісня про Роланда»- гімн відданому служінню батьківщині. Доблесний Роланд 

втілює героїко-патріотичний ідеал народу. 

 

IV. Підсумок:  

—  Чим схожі і чим різняться французький і східнослов’янський епоси ? 

—  Яким хоче бачити народ своїх героїв ? 

 

V. Оцінювання.  
 

VI. Домашнє завдання:  

Усна характеристика Роланда за планом. 
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Урок №37 
 

Тема:                   Роланд – головний герой, Карл як ідеал державної 

                       мудрості, зрадник Ганелон - антипод Карла і 

                      Роланда 
 

Мета:                   охарактеризувати образи твору,  формувати навички порівняльної 

                              характеристики,  закріпити знання учнів про головного героя,  

                              розвивати зв’язне мовлення,  виховувати патріотизм, 

                              відповідальність.  

 

Обладнання:       історичні ілюстрації, портрет Роланда,  таблиця.  

 

Тип уроку:           розвиток зв’язного мовлення.  

 

                   Людина лише вік живе, а ім’я її – вічність.  

                            Японська народна мудрість  

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми.  

 

     ІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

 

1. Слово вчителя:  

Французький героїчний епос зберігся у вигляді поем ( їх близько 100 ). Вершиною 

французького національного епосу є поема «Пісня про Роланда «. Реальний похід 

Карла Великого був невдалим. А в поемі сказано,  що франки завоювали ледь не 

всю Іспанію. У змісті твору відбилися важливі сторони боротьби з арабо–

мавританською експансією, яка загрожувала Європі.  Формувалась патріотична 

свідомість,  пафос подвигу в ім’я національної незалежності батьківщини 

протиставлений феодальному егоїзмові та зрадництву ( обговорення епіграфу ). 

 

     ІІІ. Актуалізація опорних знань.  

Історична довідка про  короля Карла (зв’язна розповідь про Роланда -2 -3 учні) 

 

1. Творче завдання  групі:  

—  виписати цитати;  

—  знайти персоніфікований образи (меч,  ріжок ) 

—   порівняти З «Піснею про віщого Олега» О. Пушкіна  

 

2. Бесіда ( висновки заносимо в таблицю). 

 

Роланд Карл Ганелон 

Відважний лицар Відданий 

королю Люблячий  

Відважний  

Несамовитий  

Славний Карл Довірливий 

Непереможний 

Мудрий 

зрадник  

свавільний  

егоїстичний непокірний 
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Доблесний  

Завзяття 

Гордий  

Самовпевнений                             

Милий Франції 

 

                                                                                            

—  Що символізує лицар Роланд ? Які риси характеру оспівує в поемі ?  

—  Чи можна образ Роланда вважати ідеальним  

—  Що символізує Карл Великий ? (державну мудрість )  

—  За що засуджується Ганелон ? 

—   Як ви ставитися  до проблеми зрадництва ? 

 

2. Висновок:   

— героїчний епос був величезною ідеологічною силою,  що формувала політичний  

і моральний світогляд народу.  

 

IV. Оцінювання.  

 

V. Домашнє завдання:  

     — Підготуватися до письмової роботи за твором. 

 

 

          Для нотаток 
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Урок № 38 
 

Тема:                    Додаткове читання «Пісня про Нібелунгів» 
 

Мета:                   познайомити з пам’яткою культури німецького народу, в якій 

                              засуджується свавілля, зрадництво, феодальна мораль, 

                              відображені народні уявлення про справедливість, честь, 

                              мудрість, благородство, виховувати інтерес до зарубіжної 

                              літератури, загальнолюдські моральні якості. 

 

Тип уроку:          комбінований.  

 

Обладнання:       малюнки, виставка книг по темі героїчний епос : «Давид 

                               Сасунський», російські билини, героїчні пісні балканських 

                               народів, «Пісня про мого Сіда», «Витязь у тигровій шкурі». 

  

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми, мети уроку. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
 

«Мозковий штурм» :  

— Назвіть головних героїв давньоруських билин. 

— Якими рисами наділяв їх народ ? 

— Дайте визначення поняття «героїчний епос». 

— Назвіть зразки героїчного епосу різних народів. 

— Чому билини відносять до героїчного народного епосу ? 

— Хто складав поеми, що прославляли героїв ? 

— Який правитель частіше всього був героєм творів ? 

— Чи однаково називалися співці, що складали пісні в різних країнах Європи ? 

— У якому рукописі знайдено «Пісню про Роланда» ? 

— Які події лягли в основу «Пісні про Роланда» ? 

 

ІІІ.Сприйняття нового матеріалу. 

 

1. Слово вчителя.   

У «Пісні про Нібелунгів» зображені історичні події почату нашої ери,5ст., в період 

так званого «великого переселення» народів, коли під натиском гунів знялися  з місць 

германські племена. Була кривава війна, хто вижив, той розселився по території Західної 

Європи і стали основою майбутньої німецької нації.  

В цей час гунами була зруйнована держава бургундів – одного з германських 

племен. Доля короля Гундіхарія та його дружини була трагічною :вони були знищені 

ворогами. Саме ці події лягли в основу «Пісні про Нібелунгів». 

Нібелунги - легендарні володарі золотого скарбу. Назва племені походить від слова 

Nebel - «туман» і означає - «діти, сини туману». Боротьба за казковий скарб Нібелунгів і 

оспівується в пісні. 

 

2. Бесіда :   
— Чи сподобалась вам «Пісня…» ? 

— На які частини умовно можна розділити уривок ? 
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— Про якого героя розповідається в першій частині ? (про богатиря Зігфрида) 

— Що сталося з героєм ? 

— Як звали дружину Зігфріда ? 

— Як Крімхільда помстилася за підступне вбивство свого чоловіка ? 

          

3. Переказ основних подій. 

— Виразне читання найбільш цікавих епізодів. 

— Усне малювання портретів головних героїв. 

 

4. Підсумкова бесіда: 

— Якою зображується Крімхільда на початку твору ? 

— Знайдіть і зачитайте у тексті опис її зовнішності та характеру. 

— Чому героїня стала безжальною та злою ? 

— Як ви оцінюєте поведінку Крімхільди під час прийому гостей ? 

— Які позитивні й негативні риси Зігфріда ви бачите ? 

— Кому з героїв ви надаєте перевагу, а кого засуджуєте ? 

 

5. Висновки:  
— прагнення феодалів заволодіти скарбом Нібелунгів призводить до 

кровопролиття, братовбивства, стає причиною підлих злочинів. зради, трагічного 

переродження ніжної і благородної дружини в жорстоку й безсердечну істоту. на совісті 

якої смерть братів та тисяч воїнів-бургунців. 

В образі Зігфріда втілюються найкращі людські риси: доброта, дружелюбність, 

мужність, честь, вірність. Багатство, отримане ціною вбивств, нікому з героїв щастя не 

приносить. 

 

6. Визначаємо разом поетичні засоби виразності : 

— Фантастичні елементи :оповідь про дракона, кров якого стала захисним 

панцирем.  

— Плащ-невидимка 

— Гіперболізація у зображенні подій, витривалість воїнів 

— Зображення побуту, звичаїв, одягу феодалів воїнів, описи зброї та бойового 

спорядження. 

Таким чином у творі головною є тема родинно-побутових відносин та феодальних 

міжусобиць. 

Твір має велике значення серед творів середньовічного періоду, засуджується 

розбрат, жорстокість пихатих феодалів і прославляються честь, самопожертва та мужність 

лицаря.  

 

IV. Підсумки. 

 

V. Оцінювання. 

 

VI. Домашнє завдання:  
—  підготуватися до письмової роботи за вивченими творами героїчного епосу.   
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Урок №39 
 

Тема:                    Урок зв’язного мовлення. 

                       Твір – роздум за французьким героїчним епосом 

                       « Пісня про Роланда» 
 

Мета:                   перевірити знання учнів про лицаря Роланда,  формувати навички 

                              написання творчої роботи  за героїчним епосом, розвивати зв’язне  

                              писемне мовлення,  виховувати інтерес до патріотичної 

                              літератури.  

 

Тип уроку:          урок розвитку зв’язного мовлення.  

 

Обладнання:       цитатний матеріал,  схема написання твору,  теми письмово 

                               ї роботи.  

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Мотивація навчальної діяльності.  

 

Слово вчителя:  Ми завершуємо письмовою роботою вивчення середньовічного 

героїчного епосу « Пісня про Роланда». Це гідна пам’ятка героїчного подвигу в ім’я 

батьківщини. Патріотична ідея національної незалежності протиставлена феодальному 

егоїзмові та зрадництву. Ця ідея невмируща. Показовим є зростання популярності твору в 

роки боротьби з фашизмом. Це говорить про те, що твір  патріотичний, героїчний, 

актуальний,  бо ще й сьогодні ведеться боротьба за незалежність країн у світі. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

1) Повторення основних етапів роботи над твором. 

2) Повторення загальної структури твору. 

3) Особливості твору – роздуму: 

      —  у вступі вказується мета написання твору,  виділяється головна думка 

(питання або проблема ), що буде розвиватися в основній частині;   

      —  в основній частині розкривається тема,  для чого логічно розташовуються  

власні думки  з чіткими аргументами ( пам’ятаємо:  кожну думку треба довести );  

      —  у заключній частині робляться висновки з того,  про що було написано в 

основній частині.  

 

       ІІІ. Сприйняття навчального матеріалу:  

Пропоную варіанти тем роботи : 

1. рівень – Роланд – ідеал воїна – лицаря.  

2. рівень – Роланд – головний герой французького героїчного епосу.  

3. рівень – Доведіть, що «Пісня про Роланда» - героїчний епічний твір.  

 

       IV. Самостійна робота учнів.  

 

        V. Домашнє завдання:  індивідуальні групові завдання:  

— історична довідка про Італію 13- 14 ст.  

— біографія та творчість Данте  

— збірка «Нове життя» ( презентація віршів поета ) 
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Урок №40 
 

Тема:                             Данте Аліг’єрі (1265 -1321 ) 

                             «Божественна комедія» — філософсько - 

                             художній синтез  середньовічної культури  
 

Мета:                           познайомити учнів з основними відомостями про життя і 

                                      творчість Данте, з’ясувати його внесок у розвиток  

                                      літератури;  пояснити значення слова синтез, визначити 

                                      політичну роль видатного мислителя і поета Італії, розвивати 

                                      образне мислення виховувати повагу і інтерес до надбань 

                                      світового мистецтва.  

 

Тип уроку:                  засвоєння нових знань.  

 

Обладнання:              портрет Данте роботи Джотто,  ілюстрації до твору 

                                      «Божественна комедія»,  репродукції картин,  виставка книг, 

                                      висловлювання І. Франка.  

 

 

         Хто скаже про нього:  старий він як світ? 

        Він – Данте.  Йому тільки тисяча літ.  

                   Ліна Костенко 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Актуалізація знань.  

—  Які загальнолюдські цінності розкриваються у французькому героїчному епосі?  

—  Як у творі висвітлюється тема служіння своїй батьківщині ? 

—  Які риси людини оспівуються, а які засуджуються у творі ? 

—  Чим запам’ятався француз Роланд ?  

 

ІІ. Оголошення теми,  мети уроку.  

 

1. Слово вчителя:  

— про видатного поета,  мислителя,  політика,  громадянина,  який жив на межі 

середньовіччя та Відродження . Його творчість справедливо називають синтезом 

(узагальненням найвищих досягнень ) середньовічної культури,  водночас це початок 

нової культури,  нового типу мислення.  

 

ІІІ.Спийняття нового матеріалу.  

 

1. Слово вчителя:  

— Читаю вірш Лесі Українки «Суворий Дант …» 

— Зачитую висловлювання  І.  Франка:  « Данте являється найвищим виразом 

поетичним вінцем та увічненням того,  що називаємо середніми віками. Вся культура,  всі 

вірування. всі муки та надії тих часів знайшли вираз у його поемі.  Та рівночасно як 

людина геніальна він усім своїм єством належить до новіших часів,  хоча думками й 

поглядами коріниться в минувшині. » 

— Які думки висловили великі українці про давнього і сучасного Данте ? 

— Як оцінили його значення ? 
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2. Виступи учнів:  

 а ) історичний коментар про Італію,  про політичну боротьбу між гвельфами та 

гібелінами, до якої був причетний Данте.  

б) розповідь про життя і творчість поета, пропоную прочитати вірш Ліни Костенко 

«Під вечір виходить на вулицю він … 

в) Загальна характеристика літературної спадщини поета:  збірка « Нове життя» ,  

виразне читання віршів за вибором учнів,  коментарі вчителя.  

г) вчитель читає сам виразно поезію Лесі Українки «Зібрав співець мистецькою 

рукою…» 

д)про літературну діяльність поета у вигнанні, звернення Данте до морально - 

філософських тем, проблемі мови, про найбільш значний твір поета останнього періоду  

життя (1313 – 1321 ) « Божественну комедію» 

 

Коментарі вчителя: назву «Божественна комедія» додав Джованні Боккаччо , 

вкладаючи у це слово своє захоплення художньою довершеністю твору Данте. Це 

складний філософський твір, перша велика поема, написана італійською народною мовою. 

У величному творі , крім середньовічних літературних традицій , Данте використав і деякі 

античні досягнення :мотив сходження живої людини у царство мертвих, запозичена 

будова Пекла ,мотив здатності душами померлих пророкувати майбутнє. З античності 

автор узяв для своєї поеми і багато міфологічних та літературних образів. Данте 

використав популярний у середньовіччя жанр видіння . На відміну  від середньовічних 

авторів ,Данте мав на меті не лише показати людині її нікчемність і нажахати тортурами 

,що невідворотно чекають на неї після смерті ,а й вказати на необхідність покаяння і 

можливості спасіння. Змалювавши три царства мертвих ,поет закликав живих сучасників 

відмовитись від жорстокості та жадоби . Він проповідував гуманістичну ідею , що світом 

повинні правити Любов , Справедливість і Мудрість .Данте писав : «Ціль поеми - вирвати 

людей, живущих нині, із стану мізерії і привести до стану щастя…Поема написана для 

дії.» Особливого значення у своїй творчості поет надав числам 3, 9, 10 , які заклав в 

основу композиції : 3 частини, у кожній по 33 пісні та Вступ , всього 100 (квадрат числа 

10)- абсолютна довершеність. 

 

IV. Закріплення нового матеріалу:  

1) самостійна робота з підручником в парах;  

2) опитування по завданням у підручнику; 

3) визначення теми та жанру твору ( при допомозі вчителя ); 

4) теорія літератури:  дати поняття терцини.  

 

V. Підбиття підсумків, оцінювання індивідуальних та групових завдань. 

 

VI. Домашнє завдання:   

1) Знати загальну характеристику твору Данте за підручником та записами в 

зошитах.  

2) Прочитати  1пісню поеми. 

3) Згадати античного поета Вергілія,  чим ця постать привабила поета Данте ? 

4) Повторити Біблію (заповіді,  історію зради Каїна та Іуди ). 
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Урок №41 
 

Тема:                    Сон Данте протягом Великоднього тижня 1300 

                       року і композиційна  будова поеми  
 

Мета:                   закріпити знання учнів про геніального флорентійця Данте,  його 

                              творчість,  подати загальні відомості про сюжет, сутність назви та 

                              особливості композиції твору; проаналізувати 1 пісню; формувати 

                              навички аналізу тексту; виховувати інтерес до творів світового 

                              значення.  

 

Тип уроку:          засвоєння знань.  

 

Обладнання:      портрет поета,  ілюстрації до поеми.  

 

ХІД УРОКУ 
 

     І. Актуалізація опорних знань.  

 

Літературний  диктант 
— Що означає ім’я  Данте ? 

(той,  хто дарує) 

— До якого культурного періоду належить творчість Данте ? 

(Предренесансу ) 

— Місце народження поета.  

( Флоренція ) 

— В який політичній партії був поет ? 

(гвельфів ) 

— Ім’я коханої Данте  

( Беатріче ) 

— 6)Що означає імя  Беатріче ? 

( благодатна ) 

— Як називається книга,  в якій  Данте оспівав своє кохання і обезсмертив 

Беатріче? 

( «Нове життя « ) 

— Хто був першим біографом поета ? 

( Дж. Боккаччо) 

—  Із кількох частин складається безсмертна поема ? 

( 3-х ) 

— Яку віршову форму використовує Данте для написання твору?  

( терцина ) 

— Яку назву дав поет своєму твору ? 

(комедія) 

— Хто супроводжує Поета до пекла ? 

( Вергілій ) 

 

ІІ. Оголошення теми,  мети уроку.  

На уроці ми дізнаємося про історію написання твору,  будову поеми,  

познайомимося зі змістом.  

 

ІІІ. Сприйняття навчального матеріалу. 
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Слово вчителя:  у середні віки було багато людей, які  нібито мали видіння 

потойбічного світу. Це вважалося найбільшим і найвеличнішим з усього,  що людина 

може побачити та описати. Данте. якому належало здійснити духовний подвиг задля слави 

своєї Прекрасної Дами – Беатріче, аж ніяк не погоджувався на менше … 

Данте стверджував,  що його твір від початку до кінця є описом видіння,  що бачив 

на власні очі протягом десяти діб: зі Страсної п’ятниці до Світлого тижня 1300 р. середина 

його життя ( 35 років ) припадала на1300 р. Композиційно поема складається із 100 пісень 

(33 пісні + вступ + 3 частини). Пекло, як його описує Данте, складається з 9 кіл,  у яких 

послідовно посилюються муки грішників.   

У пеклі та чистилищі перед нами проходить чи не вся  Західна Європа високого 

Середньовіччя з її складними політичними та моральними проблемами.  Для історика твір 

Данте є справді безцінним джерелом,  панорамою політичних подій 13-14 ст., 

змальованою вправною рукою мислителя й очевидця.  А для нас – читачів –це нетлінна 

скарбниця високих емоцій.  

Із містичного задуму поета випливають і особливості композиції твору.  Духовний 

та моральний сенс подорожі героя твору випливає 

поступово, в міру його занурення  в глибини пекла. Автор із жахом відчуває і себе 

грішником. Але його рятує Любов Беатріче,  Любов Божа.  І побачивши всі випробування,  

людина більше ні за яких умов свого земного життя не піддасться гріху.  

 

1. Аналіз 1 пісні поеми. 

Автор розглядає твір з 4 – х аспектів:  

— буквальний; (згадує реальні постаті сучасників - своїх співвітчизників, він подає 

детальні описи місцевостей ,докладно переказує свої діалоги з душами померлих, 

створюючи враження .ніби й справді побував ц царстві і побачив усе на власні очі ); 

—   алегоричний –суть становить внутрішнє порівняння певного явища з іншими, 

поет намагається передати ідею буття душі .  

— моральний (зустрічаючись із тінями померлих і  бачачи ,яка доля спіткала їх 

після смерті , поет-символ Душі- утверджується у думці , що кожен вчинок отримає 

божественний вирок –моральний смисл ;  

— філософський.  

 

2. Переказ тексту 1пісні поеми .  

 

      3. Робота в групах:   

— характеристика образів Поета і Вергілія.  

 

4. Обговорення малюнків та ілюстрацій . 

 

5. Обговорення: 

 

— чому вік героя – 35 р. ? 

— Чого прагне душа  Поета ? 

— Якими рисами наділений герой ? 

— Як ставиться він до Вергілія ?  

— Що запропонував Поету Вергілій ? 

— Чому саме він зміг урятувати Поета ?  

— Що ви знали про античного поета до читання поеми ? 

— Як розуміти моральний аспект цього образу ? 

— Чому саме Вергілій стає провідником Поета.  живої душі ? 

— Втіленням чого є цей образ ? 
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6. Обговорення 5 пісні поеми : 

 

—  Яких античних героїв ми зустрічаємо у цій частині ? 

—   Розкажіть історію кохання Паоло і Франческі?  

—  Яку позицію займаєте ви стосовно цих коханців ? 

—  Хто супроводжує поета по Раю (Беатріче)  

—  Назвіть тих героїв , душі яких перебувають у Пеклі ? 

—  Чому серед грішників поет побачив тінь античного героя Ахілла ?(за легендою 

він загинув через любов до дочки Пріама Поліксени) 

 

IV. Підбиття підсумків,  оцінювання. 

 

V. Домашнє завдання:  

1.Прочитати уривки з твору;  

2.Скласти схему будови пекла. 

 

 

 Для нотаток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

Урок №42-43 
 

Тема:                     Бачення світу в поемі, алегоричний зміст твору  

 

Мета:                    проаналізувати зміст уривків з поеми,   розкрити духовний і 

                               моральний сенс подорожі героя та алегоричний зміст образів. 

                               Розвивати навички аналізу твору,  вміння характеризувати 

                               літературний образ,  виховувати гуманізм,  милосердя,  повагу до 

                               інших. 

 

Тип уроку:           поглиблена робота з текстом. 

 

Обладнання:        ілюстрації та репродукції до поеми,  симфонія до 

                                «Божественної комедії» (Ф.Ліст). 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Актуалізація опорних знань.  

 

1. Перевірка схем будови «пекла». 

Пекло, де страждають душі грішників,  має у Данте 9 кіл ( це загальна картина 

людських вад):  

— нехрещені діти та язичники;  

— порушники шлюбної вірності;  

— ненажери;  

— скнари й марнотратники;  

— гнівні,  нудні;    

— єретики;  

— насильники;  

— лицеміри, хабарники, злодії, спокусники;    

— зрадники.  

 

2. Бесіда за прочитаними уривками (1, 5пісні ). 

 

3. Робота в парах (обговорення запитання, постановка його адресату за 

вибором учнів ).  

 

ІІ. Оголошення теми,  мети уроку.  

 

1. Слухання музики (уривок з симфонії Ференца Ліста ). 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

             — Ми з вами змалювали пекло,  ознайомилися з дантовим пеклом,  бачимо, що тут 

опинилися ці душі тому,  що порушували Божі заповіді, вчинили гріх. Аналізуючи уривки 

з поеми,  ми пригадаємо десять заповідей і визначимо,  які саме з них порушені,  як до 

цього ставиться Данте.  

 

IV. Сприйняття нового матеріалу.  

 

1. Бесіда:   
—  Як ви розумієте образи лісу,  звірів  ? ( пантера,  лев,  вовчиця – за  
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давніми уявленнями уособлення – хтивості,  гордині,  скнарості;  за пізнішими – 

символізують Флоренцію,  Францію та папство. ) 

—  Хто є головними героями пекла ? В яких колах вони караються ? За що ? 

 

2. Коментарі вчителя:  

 Данте створює картину світу за космологічною системою грецького вченого 

Птоломея в дусі середньовічної філософії.  В уявленні поета космос поділяється на землю,  

рекло,  чистилище й небесні сфери раю.  Пекло нібито знаходиться в північній частині 

Землі і має форму конуса.  Всередині конуса,  один за одним,  спускаючись все нижче,  

йдуть дев’ять уступів,  що звуться колами Ада.  Звичайно загробний світ наділявся рисами 

земного життя й алегорично зображав шлях людини до морального вдосконалення.  У 

потойбічному світі Данте зустрівся й бесідував з душами тих людей, яких він знав 

особисто або про яких читав у книжках. Увесь зміст твору алегоричний.  

 

Спробуємо визначити зміст центральних образів.  

 

Данте -…втілення душі.  

Вергілій - ….розуму.  

Беатріче - … найвищої мудрості.  

Подорож - …шлях душі до спасіння.  

Пекло -…символ зла.  

Рай - …добра й доброчесності.  

Чистилище - …переходу від одного стану до другого.  

 

Але герої Данте думають і говорять про земне життя,   батьківщину,  справу,  

котрій вони служили, про родину,  друзів,  ворогів,  вони мають політичні переконання.  

 

3. Аналіз 33 пісні – бесіда за запитаннями.  

— Розкажіть історію смерті графа Уголіно. 

—  Як на долі роду Уголіно відбилися міжусобиці та політичне протистояння 

тогочасної Італії? 

— Що найбільше вражає Данте в цій історії ? 

—  Хто спокутує свій гріх у найжорстокішому  дев’ятому колі пекла ? 

—  Які ви знаєте біблійні оповідання про зрадників ? 

—  Назвіть персонажів 33 пісні ?  

—  Розкажіть трагедію графа Уголіно.  Як до неї ставиться Данте ? 

—  Розкажіть історію Франчески та Паоло. У якому колі знаходяться вони ?  

—  Як автор ставиться до грішного кохання:  засуджує чи співчуває ? 

—  Чим відрізняються від натовпу грішників Паоло і Франческа ? 

—  Чому,  вислухавши розповідь,  Данте знепритомнів ? 

—  Героями яких творів є Паріс,  Єлена, Трістан ?  

—  Чому вони опинились в одному колі дантового пекла ?  

—  Які людські гріхи автор вважає найстрашнішими ? 

 

V. Узагальнення набутих знань,  умінь, навичок.  

 

1. Міні-дискусія:  

— Що спонукає людей на зраду ?  

— Чому,  на погляд Данте,  зрада – найтяжчий гріх ?  

— Чи можна прощати й виправдовувати зрадників ? 

— Як у поемі відбився складний і суперечливий світогляд італійського поета? 

— Яку роль відіграють в поемі числа 3 і 9 ? 
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— Що нового вніс Данте у розвиток літератури ? 

 

2. Колективне складання тез про внесок Данте у світову культуру:   

— першим почав оцінювати людину відповідно до її земної мети і земного життя;  

— прославляє духовну велич людини,  її здатність змінити свою долю,  проти шлях 

очищення;   

— зображуючи потойбічний світ,  показав проблеми реального життя;  

— увів у людську мораль новий елемент – терпимість;   

— критикує середньовічну мораль і визнає рушієм людських вчинків ідеали Краси,  

Добра,  Милосердя.  

                                     

VI. Підбиття підсумків. 

 

VII. Запитання та завдання :    

 

1. Що відбувається в межах Чистилища з грішниками? З якою метою вони 

потрапляють сюди ? 

 

2.Що, на вашу думку, означають для грішних душ три зірки Віри, Надії, Любові 

Що світять у Предчистилищі ? Поміркуйте , чому ці зірки не можуть осявати темряву 

Пекла ? 

 

3.Порівняйте Пекло та Чистилище. Що спільного є між цими двома царствами 

потойбічного світу ?У чому полягає відмінність між пекельними муками і спокутою 

провин у Чистилищі ? 

 

4.Розкажіть про подорож Поета з Беатріче крізь небесні сфери. Чиї душі 

потрапляють у Рай ? Які почуття сповнюють їх ? 

 

5.Чому, на вашу думку ,Поет почав свою подорож з Пекла, а не з Раю ? 

 

6. У чому полягає відмінність у зображенні трьох царств потойбічного світу ? 

7. Хто ,на вашу думку , відповідає за все вчинене в житті людини ? Поясніть  

сутність проблеми вибору людиною свого життєвого шляху ? 

 

8.Доведіть, що Данте поєднав у творі різні погляди .Назвіть імена міфологічних та 

біблійних постатей, з якими  зустрівся автор. 

 

9. Які гуманістичні ідеї закладено у поемі ? 

 

10. Чому Данте називають останнім поетом епохи Середньовіччя і першим поетом 

Відродження ? 

 

VIII. Оцінювання.   

 

XI. Домашнє завдання:   

— підготуватися до тестової роботи за темою:  «Середньовіччя». 
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Урок №44 
 

Тема:                    Тематичне оцінювання знань за темою 

                       «Середньовіччя» 

 

Мета:                   контроль рівня знань з теми;  перевірка рівня сформованості 

                              навичок та умінь.  

 

Тип уроку:           засвоєння знань, навичок, умінь.   

 

Обладнання:        картки для індивідуальної роботи.  

                             

ХІД УРОКУ 
 

Варіант 1 

1 рівень ( за кожну відповідь 0.  5 бала ) 

 

1.Середньовіччя у Західній Європі охоплює період:  

а) 2 -10 ст.;   

б ) 5-15 ст.; 

в) 12-17 ст.  

 

2. Персько – таджицька література створювалась:  

а) таджицькою мовою; 

б) арабською і мовою фарсі; 

в) перською  

 

3. Ваганти є:  

а) святими; 

б ) філософами; 

в) мандрівними студентами,  ченцями.  

 

4. Віршована форма поезії Лі Бо:  

а ) ші; 

б ) ци; 

в ) хоку.  

 

5. Меч Роланда мав назву:  

a) Оліфан; 

б ) Дюрандаль;  

в ) Вельянтиф  

 

6. «Божественна комедія» Данте написана:  

а ) гекзаметром;  

б)терциною; 

 в) пентаметро 

 

2рівень.  Розкрити три питання по 1 балу. 

 

1. Назвіть жанри середньовічної літератури.  

2. Чому поему Данте називають комедією ? 
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3. Як називалися виконавці героїчного епосу у Франції ? 

4. Назвіть основні частини поеми Данте.  

5. Що втілює образ Ганелона у французькому героїчному епосі.  

6. Назвіть східних поетів доби.  

 

3 рівень ( за 2 вибраних запитання – 3 бали ) 

 

1. Охарактеризуйте один із жанрів середньовічної літератури.  

2. Особливості композиції « Божественної комедії» Данте. 

3. Охарактеризуйте один із віршів східного поета.  

4. Як у творчості провансальських трубадурів втілюється ідеал рицаря.  

5. Визначте риси характеру лицаря Роланда.  

6.Розтлумачте ідею поеми Данте.  

 

 

4 рівень (за одне запитання – 3 бали ) 

 

1. Розкрити алегоричний зміст образів у поемі « Божественна комедія» Данте.  

2. Новаторство Данте у світовій культурі.  

3. Зображення боротьби проти іновірців за батьківщину та християнську віру у 

 «  Пісні про Роланда». 

4.Чим цікаве було для мене знайомство з поезією вагантів ? 

5. Внутрішній світ людини,  кохання,  оспівування жінки – провідні теми  

східної поезії.  

6. Середньовіччя – один з найбільш суттєвих етапів розвитку світової літератури.  

 

Варіант 2 

1рівень ( правильна відповідь – 0,  5 ) 

 

1. На розвиток європейської середньовічної літератури,  крім християнства,  

вплинуло:  

а ) народна мова;   

б) античність;   

в) наука  

 

2.Велика кількість житій поширена в культурі:  

а ) Західної Європи;   

б) Близького сходу;   

в) Далекого Сходу 

 

3. У добу середньовіччя в Китаї була поширена:  

а ) драма;   

б )пейзажна лірика;   

в ) героїчна поема.  

 

4. Який період охоплює епоха Середньовіччя:  

а ) 1-10 ст.;   

б )5-15 ст.;   

в ) 5-17 ст. 

 

5.Герої лірики Ду Фу:  

а ) високопосадовці;   
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б ) члени імператорської родини;  прості люди.  

 

6.Що є сюжетною основою поеми Данте:  

а ) блукання поета;   

б ) пошуки коханої;   

в ) мандрівка в потойбічний світ. 

 

2 рівень (розкрити 3 питання – по 1б. ) 

 

1.Назвіть жанр твору Данте « Божественна комедія». 

2. Що означає ім’я коханої Данте ? 

3. Вкажіть головну ідею « Пісні про Роланда». 

4.Як називали провансальських трубадурів ? 

5.Назвіть видатних східних поетів доби.  

6.Яка ідеологія відобразилась у поезії де Борна ? 

 

3 рівень (за два вибраних завдання – 2 б. ) 

 

1. Поясніть,  у чому особливість композиції твору Данте.  

2. Дайте характеристику образу ідеального лицаря доби Середньовіччя.  

3. Розкрийте значення символіки поетичного світу Ду Фу.  

4. У чому полягає трагізм особистості Данте ? 

5. Визначте особливості поетики поезії вагантів.  

6. Проаналізуйте вірш східного поета за вибором.  

 

4 рівень (1запитання - 3 б. ) 

 

1. Як ви розумієте висловлювання Данте:  « Наша доброчинність покликана 

зробити наше життя світлішим». 

2. Яким постає образ Прекрасної Дами в ліриці Рюделя ? 

3. Яку історичну культурно-політичну місію виконує « Пісня про Роланда»? 

4. Напишіть твір – роздум:  «Краса поезії Ду Фу». 

5. Чим мене зацікавила середньовічна література ?  

6. «Будь сам собою,  не гадай про завтра …»(твір – роздум за творами Хайяма ). 

 

 

          Для нотаток 
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Література доби Відродження 
 

Урок №45 
 

         Тема.               Загальні відомості про Відродження  як добу 

                    європейської культури 
 

Мета:             Ознайомити з добою європейського Ренесансу:  

                          розширити кругозір учнів, їх знання про культурні  

                          надбання минулого; розвивати навички роботи з  

                          довідковою літературою, вміння відбирати головне;   

                          визначати провідні риси явища; виховувати любов і  

                          повагу до культурних надбань людства. 

 

Обладнання:  ілюстрації до творів митців епохи Відродження, ре- 

                          продукції  картин художників цієї доби, зображення  

                          скульптур; карта світу з позначенням географічних  

                          відкриттів того часу. 

 

                                                                            І змовкло все, та плине крізь мовчання 

                                                                            Новий початок, знак новий і рух. 

Р.М.Рільке (пер. М.Бажана) 

 

ХІД  УРОКУ 
 

І.  Оголошення теми та мети уроку.  

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

 

Вступне слово вчителя. 

У XIV—XV століттях почалась епоха повільного, але невпинного згасання 

Середньовіччя. 

Якщо в епоху Середньовіччя всі погляди й думки людей були звернені до 

Всевишнього, а земні радощі вважалися гріховними, то в нову добу  

(XIV-XVI ст.) саме людина стала у центрі уваги митців, учених-дослідників. Починалася 

нова епоха Відродження. Гуманісти (так звали прихильників нового часу) вважали, що 

людина — найвища цінність на Землі, вона має право на свободу, земне щастя й всебічний 

розвиток своїх здібностей. Не знатне походження, а особисті таланти, багатий внутрішній 

світ, яскрава індивідуальність є гідними в оцінці людини. 

Митці доби Відродження взяли собі за взірець твори античності. Вони сприяли 

пробудженню національної самосвідомості багатьох народів Європи, виникненню 

національних літератур, твори яких все більше набували світського (нецерковного) 
характеру. Ми не можемо не приділити уваги добі найбільших географічних відкриттів, 

наукових відкриттів, добі початку становлення світової цивілізації, розвитку торгівлі та 

підприємництва, створенню шедеврів світового мистецтва в живописі, літературі, 

 скульптурі та інших видах мистецтва.   

(Виразне читання та коментар епіграфа.) 

Відродження вражає нестримним злетом фантазії, величним піднесенням духу, 

вірою у творчі можливості людини. 
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ІІІ. Формування нових знань. 

 

1. Словникова робота. 

 

Відродження або Ренесанс (франц. renaissance — розквіт) — могутній ідеологічний 

і культурний рух, зумовлений переходом суспільства Західної та Центральної Європи до 

нової соціально-економічної формації. 

 

2. Актуалізація знань учнів. 

 

«Мозковий штурм». 

Назвати сфери діяльності людей, в яких в епоху європейського Відродження 

відбулися найбільші зрушення; назвати їх творців. 

  

— Зміни в соціально-економічній сфері. 

Заміна феодального способу виробництва капіталістичним; розширення міст, 

розвиток ремесел, торгівлі, мандрівництва; великі географічні відкриття, розвиток науки, 

культури, філософії; відхід релігії на другий план. 

 

— Вчені: 

Микола Копернік (довів, що Земля обертається навколо Сонця); Галілео Галілей 

(довів, що Всесвіт безкінечний у просторі і вічний у часі); Джордано Бруно (довів, що 

Всесвіт не обмежується Сонячною системою, а сягає в безкраї далі).  

 

—      Мореплавці: 

Христофор Колумб (відкриття Америки 1492 p.); Васко де Гама (відкрив морський 

шлях в Індію через Атлантичний океан); Фернан Магеллан (здійснив першу 

навколосвітню подорож, відкрив архіпелаг Вогненна Земля і шлях у Тихий океан з 

Атлантичного). 

 

— Письменники-педагоги: 

Еразм Роттердамський (виступав за гуманістичний підхід в освіті, створив «Книгу 

прислів'їв», «Домашні бесіди»); Франсуа Рабле (проповідував гуманістичне виховання, що 

поєднує фізичний і духовний розвиток); Мішель де Монтен (висунув ідею про необхідність 

поєднання освіти з фізичним вихованням, про зв'язок освіти з життям, виступав за 

загальну освіту дітей рідною мовою, обґрунтував класно-урочну систему). 

 

— Письменники: 

Данте Аліґ'єрі («Божественна комедія»); Джованні Боккаччо («Декамерон»); 

Франческо Петрарка («Книга пісень»); Мігель Сервантес («Дон Кіхот Ламанчський»); 

Лопе де Вега (п'єси); Вільям Шекспір («Ромео і Джульєтта»); Франсуа Війон (поезії); 

Франсуа Рабле («Гаргантюа і Пантагрюель»). 

 

— Художники: 

Джорджоне («Мадонна на троні», «Юдіф», «Лаура», «Гроза», «Спляча Венера»); 

Ботічеллі («Народження Венери», ілюстрації до «Божественної комедії» Данте, «Весна»); 

Тиціан («Флора», «Вознесіння Марії», «Введення в храм», «Венера Урбінська», «Даная», 

«Марія Магдалина, що кається»); Дюpep («Портрет батька», «Автопортрет», «Поклоніння 

Трійці», «Чотири апостоли», гравюри); Мікеланджело («Святе сімейство», «Страшний 

суд», скульптури «Да-вид», «Мойсей»); Леонардо да Вінчі («Джоконда», «Дама з 

горностаєм»); Рафаель Санті («Мадонна з немовлям», «Сікстинська Мадонна», «Мадонна 

Альба», «Жінка в покривалі»). 
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3. Демонстрація репродукцій картин майстрів епохи Відродження. 

 

Бесіда з учнями. 

 

— Які принципи гуманістичного світогляду відображені у живописі? (У центрі 

зображення — людина, вона має реальні риси, індивідуальний характер; піднесена 

одухотвореність і висока краса зображуваного; картини природи.) 

 

4. Розповідь учителя (основні тези учні конспектують). 

 

Передусім, Відродження стало реакцією на кризу середньовічного релігійного 

світосприйняття. Спочатку Відродження спиралося на класичні зразки античної культури, 

так би мовити відроджувало їх (звідси й назва епохи), але і за своїм змістом, і за формами 

воно досить швидко переросло ці межі. Культура Відродження мала античні традиції. 

Римська імперія постала перед діячами Відродження могутньою і щасливою державою: 

чудові дорогі, яскрава культура, насичене життя. Вони зосередилися на кращому: свободі 

наукових диспутів, розмаїтті філософських шкіл, чистій, неспотвореній середньовічними 

викривленнями мові. Звичайно, ця картина була дуже далека від справжньої античності, 

але взірець було знайдено. Визначилася  мета зусиль всіх, кому цей взірець був дорогим. 

Треба відродити античну науку, мистецтво, мову, спосіб думок. Так утвердилася 

підходяща назва для часу їхнього життя — Відродження. 

Ренесанс охоплював різні галузі культури, але найяскравіше виявився у архітектурі 

та живописі, літературі і філософії. В основі культури Відродження лежав гуманізм. У ту 

епоху це поняття мало трохи інший зміст, ніж ми вкладаємо у нього сьогодні. Для людей 

Відродження гуманізм — це те, що допомагає вивчити і зрозуміти людину. Гуманістами 

називали тих, кого цікавили не сенс божественного, а призначення, доля, природа людини 

і людського. Гуманісти Відродження були переконанні, що традиційні середньовічні 

науки (логіка, граматика, арифметика, геометрія) безсилі у пізнанні людського. Потрібні 

нові науки, які б змогли ясно і всебічно виявити істину про людину. Такими науками, на 

їхню думку, були насамперед ті, що так чи інакше пов'язані з вивченням слова і мови. Від 

гуманістів вимагалося знання латини і грецької мови, літератури, поезії, античного 

ораторського мистецтва. Навколо наук про слово і мову об'єднувалися інші дисципліни, 

які давали відповідь на питання про сенс людського існування. Насамперед, моральна 

філософія, яка зосереджувалася на проблемах добра і зла, обов'язку і совісті, гідності і 

відваги. Але гуманісти могли займатися і богослов'ям, медициною, науками про природу, 

головне, що вони залишалися мислителями, які прагнули розібратися у людському, а не у 

Божественному. Гуманізм переконує людину, що вона сама творить власну долю. Вона 

повинна наполегливо, цілеспрямовано йти до поставленої мети. І мета ця конкретна, 

цілком досяжна: особисте щастя, отримання нових знань, зростання по службі. 

Відродження не відкидає християнства. Воно живе у ладу з ним. Але весь час 

намагається показати, що людина вільна у виборі мети і засобів її досягнення. Ця свобода 

— основа людської гідності. Від самої людини залежить, яке місце посісти у створеному 

Богом світі. Саме тому гуманізм рішуче виступає проти того, що стан людини  

визначається її походженням і славою батьків. Ні, гідність людини — у її власних 

 чеснотах, знаннях, успіхах. 

 

Етапи розвитку гуманістичної культури: 

1)   Період Передвідродження — 

       кінець ХІІІ — початок XIV ст. (Італія; творчість Ф.Петрарки,  Дж.Боккаччо). 

XIV—XV ст.— в інших країнах. 

2)   Період Раннього Відродження — кінець XV — початок XVI ст. (Франція,  

Нідерланди,  Німеччина, Польща). 
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3)    Період Зрілого і Пізнього Відродження — II половина XVI — початок XVII ст. 

(Англія, Іспанія, Чехія). 

 

5. Робота в групах. 

 

Підбір матеріалів для повідомлень про найвидатніших діячів доби Відродження 

(або заздалегідь підготовлені повідомлення учнів). 

— Мікеланджело (скульптор, художник, поет, інженер). 

— Франсуа Рабле (письменник, лікар, юрист, педагог, архітектор, філософ, учений). 

— Леонардо да Вінчі (вчений, художник, інженер, архітектор, скульптор, музикант, 

поет). 

— Рафаель Санті (художник, архітектор). 

 

IV. Засвоєння нових знань. 

 

1. Складання таблиці «Найбільші досягнення доби європейського Відродження» 

(за матеріалами досліджень груп, повідомленнями учнів). 

 

Сфера діяльності Країна Діячі Відкриття, твори 

    

 

2. Робота над проблемними питаннями та проблемними завданнями. 

 

           —  Чому, на вашу думку, багато митців доби Відродження виявили свої таланти у 

найрізноманітніших сферах людської діяльності (на прикладі конкретних діячів)? 

           —  Чи можна цю добу назвати періодом «безбожників»? 

           —  Чому гуманісти взяли за свій ідеал античність, а не, скажімо, народну творчість? 

 

3.Творче завдання. 

 

Складіть «декларацію» діяча культури доби Ренесансу.  

Зразок: 

— ми проголошуємо Людину найвищою цінністю; 

— середньовічному аскетизмові ми протиставляємо нову мораль, засновану на 

визнанні єдності фізичного і духовного; 

— створюємо нову систему знань; 

— утверджуємо пріоритет розуму і знань над авторитетом віри; 

— заперечуємо монополію церкви в інтелектуальній діяльності суспільства; 

— ми виробляємо новий тип мислення, що ґрунтується на розумі, досліді, 

реалістичному ставленні до світу; 

— ми заперечуємо поділ людей на касти; 

— ми боремося за земне щастя людини; 

— ми звертаємося до античності, орієнтуємося на її гуманізм; 

— ми за широке використання народної мови, народної творчості.   

 

V. Закріплення нового матеріалу. 

 

Виконання завдань. 

1. Продовжіть речення: 

— Доба Ренесансу — це... 
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— Найвидатніші діячі доби Відродження — ... 

— Процес відродження почався з...[Італії] 

— Окрім Старого Світу, з'явився... 

— Людей доби Відродження за філософськими поглядами називали... 

— Я думаю, що доба Відродження... 

— Найбільше мене вразили такі особистості цього періоду... 

 

2. Творче завдання. Поясніть висловлювання італійського філософа-гуманіста 

Пікоделла Мірандола : 

«О дивне й піднесене призначення людини, якій дано осягнути те, до чого вона 

прагне, та бути тим, ким вона хоче». 

 

VI. Оцінювання. 

 

VII. Домашнє завдання (диференційоване). 

 

1. Вивчити таблицю найвидатніших досягнень доби Відродження. 

2. Підготувати повідомлення про одного з діячів культури Ренесансу. 

3. Написати (чи скласти усно) твір «Чим приваблює нас доба Ренесансу в 

Європі?» 

4.  Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життя і творчість  

Ф.Петрарки. 

 

 

     Для нотаток 
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З італійської літератури 
 

Урок №46 
 

Тема.           Франческо Петрарка — видатний 

                  італійський поет - гуманіст .  

                  Загальна характеристика   «Книги  

                  пісень» 
 

Мета:             ознайомити з життям і творчістю поета, його «Книгою   

                        пісень»; допомогти засвоїти поняття «лірика», 

                        «сонет»;  розвивати навички виразного читання віршів, 

                        аналізу ліричних творів, висловлення думок і почуттів з  

                        приводу прочитаного; виховувати любов до поезії,  

                        повагу до щирих та глибоких  людських почуттів. 

 

Обладнання: портрет письменника, різні видання його творів,  

                         ілюстрації  до них; словник літературознавчих термінів; 

                         музика Ф.Ліста «Сонети Петрарки»; карта Італії. 

 

 

                                                                        Хай нащадки одержать від нас дещо  

                                                                        подібне до того, що нам 

                                                                        самим лишилося від наших предків. 

Данте 

 

ХІД УРОКУ 
 

 І. Оголошення теми, мети уроку. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і досвіду учнів.  

 

1.  Бесіда з учнями. 

— Де і коли започаткувалася культура Відродження? 

— Чому ця епоха має таку назву? 

— Яких діячів цієї епохи ви запам'ятали? 

— Що таке гуманізм? 

— Який зміст мало це поняття в добу Відродження? 

—  Назвіть основні етапи розвитку гуманістичної культури. 

—  Відродження називають відкриттям світу і людини. Чому?  

 

         2. Робота з епіграфом. 

 

—  Як, на вашу думку, слід розуміти слова епіграфа? 

—  Як ви гадаєте, кого мав на увазі Данте, коли говорив про предків та нащадків? 

(Предки — це давні греки, що створили взірцеву античну культуру, на яку 

орієнтувалися майстри Ренесансу. Самі ж гуманісти подарували майбутнім 

поколінням чудову архітектуру, прекрасний живопис, яскраву літературу. 

Кожний вид мистецтва склав величний гімн людині.) 
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III. Формування нових знань, умінь і навичок. 
 

1. Слово вчителя. 

Сьогодні ми будемо говорити про Франческо Петрарку, який  воскресив кращі 

традиції античності та дав приклад багатьом талантам. Хоч його учні й послідовники 

потім змогли перевершити його в поетичній майстерності, в історії людства ім'я Петрарки 

завжди буде сяяти зіркою першої величини. 

 

2. Повідомлення підготовлених учнів про поета. 
Народився майбутній поет в Італії 20 липня 1304 року в невеликому містечку 

Ареццо. Його справжнє ім'я — Франческо Петракко, але закоханий в античність він 

змінив ім'я на Петрарка, що, на його думку, більше нагадувало римське. 

Юнак здобув юридичну освіту, після чого прийняв духовний сан. Абат і поет 

боролися у ньому все життя. 

Він був життєлюбом, прагнув до знань, хоча й полюбляв самотність. В одному із 

своїх трактатів Петрарка писав: «Нам заважає на шляху поступу те, що ми вперто 

тримаємося за давні судження і дуже важко облишаємо їх». Як людина нового 

гуманістичного світогляду поет зумів по-новому сприйняти життя. 

Ф. Петрарка — людина активної дії. Сучасники згадують, що поет часто мандрував 

по монастирях у пошуках старовинних рукописів, став першим у Європі альпіністом, 

піднявшись на гірську вершину Мон-Ванту в Альпах. 

Він мріяв бути увінчаним лавровим вінком на Капітолійському пагорбі за дав-

ньоримським звичаєм і, доклавши певних зусиль, досяг здійснення мрії. Петрарка написав 

поему латинською мовою «Африка», що стала національною епопеєю, як  «Енеїда» 

Вергілія. 

8 квітня 1341 року поета увінчали лавровим вінком, і він став класиком 

за життя.  

Але, незважаючи на успіхи, Петрарку мучили й тяжкі роздуми. Іноді задушливість 

тогочасної дійсності пригнічувала поета, іноді закоханість у земну красу й захоплення 

мирською славою він вважав гріховним. У 33 роки поет на кілька років усамітнився в 

невеличкому містечку Воклюз, де поринув у релігійні та філософські міркування. 

Результатом роздумів став трактат у формі бесіди з філософом Аврелієм Августином під 

назвою «Моя таємниця. Про зневагу до світу». 

Старість Петрарка зустрів у зеніті слави. Але 19 липня 1374 року перо випало із 

рук поета, так і не дописавши останнього рядка. Голова мудреця схилилася на розгорнуту 

книгу. Здійснилася ще одна мрія Петрарки: закінчити жити і писати в одну мить! 

На могилі поета є напис: «Тут його немає, шукайте його серед живих, серед тих, 

хто шанує його ім'я». 

Як заповіт Петрарки, світові лишилися вірші, в яких вічно живе душа поета. 

 

3. Слово вчителя. «Історія створення збірки «Книга пісень». 

Найбільшу частину творчої спадщини Петрарки становлять твори, написані 

латиною. Таких, за підрахунками дослідників, у п'ятнадцять разів більше, ніж написаних 

італійською. Але найвищим досягненням Петрарки-поета стала його книга «Канцоньєре» 

(«Книга пісень») — збірка віршів італійською мовою, справа всього творчого життя поета. 

Своєрідним коментарем до цієї збірки дослідники називають морально-філо-

софський трактат «Про зневагу до світу», в якому виразно проявляються суперечності 

світогляду поета і складність становлення нової, ренесансної свідомості. Трактат 

написаний латиною у традиційній для середньовічної літератури формі видіння й алегорії. 

У вступі Петрарка розповідає про сон, в якому до нього нібито прийшла Істина, жінка 

«невимовного блиску й сяяння», і привела з собою Августина Блаженного для розмови з 

поетом. Августин Блаженний — один із «отців» християнської церкви. Він обстоював 
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ідею про гріховність тілесного буття людини та про можливість порятунку від гріховності 

в безмежній любові до Бога. Три дні точиться бесіда поета і Августина у присутності 

Істини. Все, що Петрарка запам'ятав із неї, він передає у формі діалогу Августина і 

Франциска (самого Петрарки). 

Увесь цей діалог — не що інше, як суперечка Петрарки з самим собою, відоб-

раження свого внутрішнього світу, розповідь про душевний розлад, про боротьбу старого 

й нового в його свідомості. Найголовнішим у трактаті є заглиблення у внутрішній світ 

реальної, земної людини, відкриття його безмірного багатства і складності. У творі 

вимальовується той людський образ, який стоїть у центрі ліричних поезій Петрарки,  

написаних італійською мовою. 

Головна тема «Концоньєре» — любов поета до Лаури: їй присвячена більшість 

віршів. При написанні їх Петрарка використав досвід любовної лірики своїх попередників 

— поезії трубадурів, італійських поетів. На ґрунті традиції він створив поезію нового 

типу, розпочавши розвиток гуманістичної лірики. 

 

4. Творче завдання. 
— Як ви думаєте, чи може кохання поета мати благородний вплив на світ? 

 

5. Продовження розповіді вчителя. 

6 квітня 1327 року у церкві Св. Клари в Авіньйоні Ф.Петрарка зустрів жінку, яку 

покохав на все життя. Йому було 23, їй — 20. Незнайомку звали Лаура. Відомо, що вона 

померла молодою, а Петрарка через усе життя проніс почуття до неї й оспівав кохану у 

своїх поезіях. У 42 річницю їхньої першої зустрічі, через 21 рік після смерті Лаури, вже 

старий поет, перебираючи архів, знайшов сонет, який раніше йому не сподобався, і склав 

нові рядки: «В рік тисяча триста двадцять сьомий, у квітні, о першій годині шостого дня, 

ввійшов я в лабіринт, де виходу немає». Незадовго до смерті Петрарка написав: «Вже ні 

про що не думаю, окрім неї». 

Поет написав це, вистоявши у тяжкій борні із самим собою. Чим старшим він 

ставав, тим очевидніше йому здавалося: любов до неї — провина перед Богом. Душа 

Петрарки сумує й страждає, а його кохання, виливаючись у вірші, стає Вічністю, перед 

якою меркне усе суєтне. 

У збірці представлено 365 віршів (за кількістю днів у році), які сам Петрарка 

розділив на дві частини: «На життя донни Лаури» і «На смерть донни Лаури». 

Поезії, що входять до збірки, дістали назву «сонет», який є одним із жанрів лірики. 

«Книга пісень» — своєрідний щоденник закоханого, у якому постають образи 

ліричного героя і Лаури. 

 

6.    Робота зі словником літературознавчих термінів. 

Лірика як літературний рід (грецьк. lyrikõs — лірний; твір, виконаний під 

акомпанемент ліри) — один із трьох родів художньої літератури, в якому у формі 

естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття, відтворюється нова 

художня дійсність, побудована за законами краси.  

 

Сонет (італ. sonetto — звучати) — старовинна форма вірша з двох строф по чотири 

рядки (катрени) та двох строф по три рядки (терцети).  

 

Катрен — чотиривірш.  

Терцет — тривірш. 

Катрени — це зав'язка або заспів, терцети — розв'язка, виспів. Перший 

чотиривірш ставить тему (тезу), у другому — тема поглиблюється; потім відбувається 

злам, і перший тривірш включає тему, протилежну тій, яка фігурувала спочатку 

(антитезу); останній тривірш розв'язує це протиріччя.  
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Катрени мають рими абба абба або абаб абаб; терцети — ввг дгд або ввг, ддг. Рими 

виразні, дзвінкі. 

Чотиривірші — ширші, спокійніші, а тривірші чіткіші, лаконічніші. 

Жодне слово (крім допоміжних) у сонеті не може повторюватися. 

 

7. Виразне читання учителем сонета № 162 («Щасливі квіти й  благовісні 

трави...»). 

 

8. Аналіз поезії. Бесіда з учнями: 

— Яким постає перед читачем ліричний герой? (Замріяний, заглиблений у себе. 

Але це не аскет, він любить життя.) 

— Яким він бачить навколишній світ? (Світ реальний, сповнений краси.) 

— Яке ставлення героя до цього світу? (Він обожнює світ, адже у ньому живе 

кохана Лаура. Кохання відкриває душу героя назустріч красі.) 

— Якою зображена Лаура? (Ми бачимо її очима закоханого поета. Вона реальна й 

нереальна водночас. Це прекрасний ідеал.) 

— Якою є любов у сонеті Ф. Петрарки? (Вона не є гріховною: це благо, що 

посилається людині. Любов очищає душу, облагороджує її, допомагає відчути 

красу реального світу.) 

— Яка мова сонета? (Жива, образна, пристрасна. Відомо, що сонети Петрарка 

писав живою італійською мовою, а не латиною.) 

— Які засоби художньої виразності використовує поет? Знайдіть їх. (Епітети: 

«щасливі квіти», «ріки голубі», «благовісні трави»; порівняння: «віти, наче 

пави»; метафори: «о ріки голубі, ви омиваєте Лаури очі, їх блиск перебираючи 

собі».) 

— Який настрій сонета? (Це сонет-роздум, в якому описано природу, враження 

ліричного героя, його щастя і легкий смуток. Сонет легкий і прозорий, 

пройнятий високим почуттям.) 

— На прикладі аналізованого твору назвіть характерні особливості побудови 

сонета. (14 рядків, складається із двох катренів та двох терцетів.) 

 

9. Виразне читання сонетів Петрарки, вміщених у підручнику. 

    Бесіда: 

— Яке враження справили на вас сонети Петрарки? 

— Яка тема сонетів, кому вони присвячені й до яких частин «Канцоньєре» (першої 

чи другої), на вашу думку, належать? 

— Які слова, вирази, рядки вам найбільше сподобалися, запам'яталися і чому?  

 

       10. Прослуховування запису музики Ф.Ліста «Сонети Петрарки». 

 

       11. Бесіда на з'ясування сприйняття музики учнями. 

 

— Визначте характер музики. 

— Як композитор звуками передає тонкі душевні переживання героїв? 

 

IV. Застосування знань, умінь і навичок. 

      Підсумкова бесіда: 
— Як називається збірка творів Ф.Петрарки? 

— Що називається сонетом? 

— Визначте провідну тему сонетів Петрарки. 

— За допомогою яких образів поет розкриває внутрішній світ свого ліричного героя? 

— Чи можна уявити ліричну героїню, кохану поета Лауру, читаючи сонети? Доведіть 
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свою думку. 

— Чи можна назвати кохання до Лаури ідеальним? Обґрунтуйте свої міркування. 

— Чому Петрарку називають поетом-гуманістом? 

 

V. Оцінювання. 

 

VI.   Домашнє завдання. 
1. Опрацювати конспект уроку.  

2. Вивчити напам'ять один із сонетів поета (на вибір учителя чи учнів). 

Проаналізувати вивчений сонет.  

3. Усний твір «Краса і сила поезій Ф.Петрарки». 

 

 

 

     Для нотаток 
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Урок №47 
 

Тема.            Франческо Петрарка. Оспівування  

                  краси природи й кохання до Лаури в 

                  «Книзі пісень» 
 

Мета:      продовжувати розкривати творчий світ поета; 

                        поглиблювати навички аналізу поетичного тексту, 

                        виразного читання; виховувати розуміння краси  

                        людських почуттів. 

 

Обладнання: збірки творів Петрарки у перекладах Д.Павличка,  

                         Д.Паламарчука (можна використати й інші переклади). 

 

Співати по-новому про  

любов я прагну... 

Франческо Петрарка 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Актуалізація опорних знань і досвіду учнів. 

 

1. Бесіда на повторення:  

      —Що таке лірика?  

— Які види лірики ви знаєте? 

— Наведіть приклади відомих вам ліричних творів, згадатйте їх авторів. 

— Згадайте особливості сонета як ліричного жанру. 

— Що називається катреном, терциною? 

 

2. Розгадати кросворд. 

Правильно розгадавши кросворд, ви прочитаєте назву літературного жанру, в 

якому писав Петрарка. 

1. Ім'я Петрарки (Франческо) 

2. Італійське звертання до жінки (Донна) 

3. Назва збірки поета («Канцоньєре») 

4. Місто, в якому народився Петрарка (Ареццо) 

5. Справжнє прізвище поета (Петракко) 

Назва жанру — сонет. 

 

II. Оголошення теми, мети та епіграфа уроку. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Розповідь учителя. 
Майже усі твори Франческо Петрарки були написані латинською мовою, але 

нащадки найбільше цінують його як автора «Книги пісень» («Канцоньєре»), написаної 

народною італійською мовою («канцона» — «пісня»). 

Збірка «Канцоньєре» складається з двох частин: «На життя донни Лаури» і «На 

 смерть донни Лаури». Всього 365 віршів, з яких 317 присвячено коханій Лаурі. Над цим 

 твором Петрарка працював усе своє життя. 

Кохання — дуже особисте почуття, тому ліричному героєві хочеться залишитися 

наодинці зі своїми думками, мріями, і свідком цих переживань може бути тільки природа  
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(виразне читання 35-го сонета). 

Петрарка не розповідає про деталі зустрічі з Лаурою, відомо лише, що красуня не 

відповідає взаємністю, чому поет у душі був радий, бо це вказувало на чесноти коханої 

донни. 

 

IV. Формування нових знань, умінь і навичок. 

 

1. Дослідницьке завдання. 
—Аналізуючи сонети Петрарки, з'ясувати, у чому полягає новизна зображення 

кохання. 

 

2. Виразне читання сонета № 61 («Благословенні будьте, день, і  рік...») 

                  (у перекладі Д.Павличка). 

 

3. Аналіз вірша. Бесіда з учнями. 

— Яким є настрій вірша? (Це своєрідна молитва душі й серця до коханої жінки.) 

— Відомо, що Петрарка сприймав любов як найвище благо, то як гріховне почуття. 

Як такі суперечливі погляди на кохання відобразилися у вірші? (Кохання — це найвища 

радість, але разом з тим і «солодкий біль», «серця рани», «неподільна радість». Але 

ліричний герой приймає все це й не відмовляється від кохання.) 

— Які засоби художнього увиразнення використовуються у сонеті? (Епітети: 

«ясний потік», «ім'я ніжне і кохане»; антитеза: «солодкий біль»). 

—Яким змальовано ліричного героя? (Він по-лицарськи милується пре 

красною дамою, у нього немає жодної зухвалої думки. ) 

 

4. Виразне читання сонета «Ні зоряних небес мандрівні хори...»  

                (переклад Д. Паламарчука). 

 

5. Аналіз сонета. Бесіда з учнями. 

— Чи змінився настрій сонета порівняно з попереднім твором? Чому? (Настрій 

цього сонета сумний, бо кохана Лаура пішла із цього світу. Вірш узятий із другої частини 

збірки — «На смерть донни Лаури».) 

— Як тепер сприймає світ ліричний герой поезії ? (Надзвичайно сумно, бо «згасло 

сонце і померкло все». Кохана для поета — сонце. Згасле сонце — це символічний образ 

передчасної смерті Лаури.) 

— Знайдіть рядки, в яких Петрарка говорить як особа духовного сану («Я кличу 

смерть, щоб ту зустріти знов». Церква говорить про життя після смерті, це життя духовне. 

Відомо, що попередник Петрарки, Данте, зобразив свою зустріч з коханою під час 

подорожі потойбічним світом.) 

— Які художні засоби використовує автор? (Епітети «вісті радісні», «спів жіно-

чий», метафори «смуток увійшов», «згасло сонце», які створюють барвистість та емо-

ційність мови сонета.) 

— У літературознавстві єдинопочаток називають анафорою. Знайдіть приклади 

анафори у тексті. Яка її роль? («Ні зір ясних мандрівні каравани...». Вживається для 

підсилення зображуваних почуттів.) 

— Яким постає ліричний герой у цьому вірші? 

 

6. Читання сонетів Петрарки та їх аналіз. 132-й сонет. 

Як не любов, то що це бути може?  

А як любов, то що таке вона?  

Добро? — Та ж в ній скорбота нищівна.  

Зло? — Але ж муки ці солодкі, Боже!  
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Горіти хочу? Бідкатись негоже.  

Не хочу? То даремна скарг луна.  

Живлюща смерте, втіхо навісна!  

Хто твій тягар здолати допоможе?  

Чужій чи власній волі я служу?  

Неначе в просторінь морську безкраю  

В човні хисткому рушив без керма;  

Про мудрість тут і думати дарма —  

Чого я хочу — й сам уже не знаю:  

Палаю в стужу, в спеку — весь дрижу. 

                                                                 (Пер. Д.Паламарчука) 

Для Петрарки кохання, безумовно, існувало, але його завжди переслідували 

сумніви: добро це чи зло. 

Поет замислюється над питанням, що таке любов — добро чи зло? Якщо добро — 

то чому ж стільки печалі та смутку несе нерозділене кохання? Якщо зло, то чому ж на 

серці радісно, коли бачиш чи думаєш про предмет свого захоплення? 

Перший катрен автор будує у формі риторичних запитань; вживання антонімів 

(«добро» — «зло») надає йому експресивності та емоційного забарвлення: поет мучиться 

сумнівами. 

Другий катрен продовжує думку, болючі пошуки істини: що таке любов і чи добре 

згоряти в її полум'ї? Щастя в коханні залежить від багатьох обставин, інколи невблаганна 

смерть забирає близьку людину, тоді любов переходить із земної в небесну. Поет фіксує 

цю думку за допомогою свідомого поєднання різко контрастних понять, які  логічно 

нібито виключають одне одного, але в дійсності разом дають нове уявлення: «живлюща 

смерте, втіхо навісна!», «муки солодкі». 

Перший терцет— розгорнуте порівняння. Перипетії кохання Петрарка порівнює із 

плаванням по бypxливому морю в човні без керма. Епітет  

«хисткий» (човен) підкреслює примхливість долі закоханого. 

Людина, яка кохає, не може покладатися на розум («мудрість»), вона підкоряється 

лише руху серця. Стан «солодкої муки» поет передає антонімами «палаю» — «дрижу», 

«стужу» — «спеку». 

Вірш, написаний у формі сонета, відповідає усім його канонам. 

     267-й сонет 

Де погляд ніжний, де чарівний вид;  

Де постать горда, де струнка постава,  

Де мова та бентежна й величава,  

Що завдає негідникові встид?  

Де сміх, що жалить того, хто набрид?  

Де та душа, що мов зоря яскрава,  

Висока й гідна владарського права,  

Небесний нам осяяла блакит?  

Я вами дихаю, для вас палаю,  

Я народивсь для вашого єства,  

Без вас мені нема й не треба раю;  

Як радість відійшла моя жива,  

В словах надію я плекав безкраю,  

Та вітер порозвіював слова. 

                                                                    (Пер. Д.Павличка)  

Учитель. Сила поезії в тому, що вона неоднозначна, вона має і прихований зміст, і  

високу асоціативність — кожен у ній може побачити своє, знайти відгук власних почуттів  

і думок. Тому вона й безсмертна. 
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У 267-му сонеті поет за допомогою епітетів малює чарівний портрет коханої з 

«поглядом ніжним», «чарівним видом», «постаттю гордою», «стрункою поставою», 

«мовою бентежною та величавою». Чиста і ніжна донна навіть виступає німим докором 

усім негідникам з облудними й нечестивими думками. 

Лірична героїня, проте, має власну гідність, може дати відсіч набридливим 

залицяльникам. Про це говорить метафора «сміх, що жалить». Душу своєї коханої поет 

порівнює із зорею яскравою. Любов так заполонила автора — ліричного героя, що він 

визнає свою кожану повною володаркою, яка заступила й «небесний нам осяяла блакит». 

Анафора (єдинопочаток) «де» надає віршу експресїї, напруги, як і риторичні 

питання. 

Терцети підкреслюють думку ліричного героя: кохання для нього — весь сенс 

життя земного й небесного. Немає слів, які б змалювали стан закоханого, «радість 

відійшла» його «жива».  

Так із надихаючого, творчого початку кохання перетворюється на сум і 

розчарування, які, ніби осінні листки, «вітер порозвіював». 

Можливо, поет думав, що зможе викласти свої почуття в прекрасних поетичних 

рядках, і це дасть йому розраду. 

Багато поколінь читачів, безперечно, захоплюються високою образністю та 

метафоричністю цього сонета, знаходять відгук своїх думок та почуттів. 

 

V. Застосування знань, умінь і навичок. 

 

Пошуково-творче завдання (робота в групах). 

1. Визначити особливості поезії Ф.Петрарки. 

2. Визначити роль пейзажів у розкритті головної думки в сонетах Ф.Петрарки. 

3. Визначити прийоми творення поетичних образів у сонетах Ф.Петрарки. 

 

VІ. Закріплення матеріалу.  

 

1. Підсумкова бесіда: 

— «Книгу пісень» називають ліричною сповіддю Петрарки. Доведіть правильність 

чи хибність цієї думки. 

— Яким є настрій сонетів? (Меланхолійний, це вірші-роздуми про кохання.) 

— З чим пов'язані зміни настрою поезій Ф.Петрарки? (Це залежить від того, до 

якої частини збірки належать сонети.) 

 

2. Творче  завдання для учнів. 

— Якби ви малювали ілюстрацію до сонету «Щасливі квіти й благовісні трави...», 

які б кольори переважали на вашому малюнку? Обґрунтуйте свої міркування. 

 

VII. Заключне слово вчителя. 

У своїх сонетах Петрарка утверджує право на радість життя, на кохання до 

реальної, земної жінки. Кохання — це свято душі, що облагороджує людину, найвище 

блаженство, якого прагне людська душа. У цьому виявилися передові погляди поета-

гуманіста.  

 

VІІІ. Оцінювання. 

 

IX.  Домашнє завдання.  

1. Опрацювати конспект уроку. 

2. Повправлятися у виразному читанні сонетів напам'ять. 
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Урок №48 
 

Тема.      Урок виразного читання. Особливості читання 

                    сонетів  Франческо Петрарки 
 

Мета:       розглянути особливості побудови й читання сонета як  

                         ліричного жанру з метою його глибшого розуміння;  

                          опрацювати особливості виразного читання сонета;  

                          поглиблювати навички аналізу художнього тексту;  

                          сприяти вихованню емоційності учнів, культури їхнього  

                          мовлення. 

 

Обладнання:  портрет письменника, аудіозаписи  художнього читання 

                         сонетів Петрарки, музичні написи, ілюстрації до творів; 

                         тексти сонетів для аналізу й виразного  читання, надруковані 

                           на окремих аркушах для кожного учня; матеріали для  

                           дослідницької роботи. 

 

Хай ваша щедра любов і ваше пізнання служить світу! 

Ф.Ніцше 

 

ХІД УРОКУ 
 

I. Оголошення теми та мети. 

 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

   Як ви знаєте, в часи античності, середньовіччя і Відродження цінувалося 

красномовство: уміння красиво і переконливо говорити. Читання віршів напам'ять  —  

крок до оволодіння ораторським мистецтвом. 

На слухачів впливають не лише вимовлені слова, але й їх інтонація, темп, наявність 

пауз, а також жести, міміка, емоційність виступаючого. 

 

ІІІ. Читання й коментування епіграфа уроку. 

 

IV. Актуалізація опорних знань. 

Перевірка домашнього завдання (за вибором). Читання віршів  

 напам'ять (у вигляді конкурсу на кращого читця сонетів Петрарки; можлива робота в па-

рі: розповідь один одному й оцінювання; можливе традиційне опитування з 

рецензуванням учителя чи учнів). 

 

V. Застосування знань і формування вмінь. 

1. Виразне читання сонета Ф.Петрарки «Благословенні будьте, день, і рік...» у 

перекладі Д.Павличка. 

2. Робота над «партитурою» сонета (запис тексту за допомогою спеціальних знаків 

для визначення виразності окремих слів). 

 

Умовні позначення. 

 

            —  підвищення голосу; 

                        —  зниження голосу; 

          /             —  кортка пауза; 
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         //             —  середня пауза; 

— легато (слова, що стоять поруч, вимовляються на одному  диханні); 

    — — —     —  повільна вимова слова, уповільнення темпу. 

 

 
 

3. Бесіда з учнями: 

           —Яким є ставлення ліричного героя до коханої? (Він говорить про неї з підне-

сенням, схиляється перед нею.) 

          —Яким, на вашу думку, повинен бути темп читання, щоб передати ці почуття? 

(Повільним, бо саме так можна передати піднесеність, урочистість хвилини, стилю.) 

—Які синтаксичні конструкції використовує автор? (Кожний із чотиривіршів 

закінчується окличним реченням. Це якнайкраще відповідає загальному настрою вірша.) 

 

4. Дослідницька робота. 

— Визначити розмір сонета (5-стопний ямб.) 

— Яка кількість рядків? (14, що повністю відповідає вимогам до написання 

сонета.) 

— Знайдіть у творі приклади катренів та терцетів. (Дві перші строфи («Благо-

словенні будьте, день, і рік...» та «Благословен вогонь, що серце пік...») — катрени. Дві 

останні строфи («Благословенні будьте серця рани...» та «І ці сторінки, де про неї я...») — 

терцети.) 

 

5. Робота над виразним читанням. Продовження перевірки  вивчених 

напам'ять сонетів. 

 

6. Робота у групах. 

Виконання завдання. 
 За ланцюжком ключових слів назвати сонет: 

— каравани — човни — рицарі — олені — плетиво — вісті — спів — фонтани — 

сонце — життя — смуток; [№ 312] 

— квіти — трави — сліди — гаї — фіалки — ліси — сонце — ріки — очі — блиск 

— скелі; [№ 162] 
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— погляд — вид — постать — мова — сміх — душа — зоря — блакить— радість — 

вітер; [№ 267] 

— день — рік — місяць — очі — світ — вогонь — біль — потік — рани — ім'я — 

сторінки; [№ 61] 

— любов — добро — зло — луна — тягар — мудрість; [№ 132]         

 

7.  Коментар учителя. 

Петрарка володів великим даром слова і вірив у силу художньої мови. Він свідомо і 

продумано створював власний індивідуальний стиль, безперервно працював над 

удосконаленням своїх поезій, переробляв їх, змінював, прагнучи довершеності. Він 

домагався краси форми, витонченості вірша, вишуканої образності. Петрарка надав сонету 

класичної викінченості, і він набув значення взірця жанрової форми і ліричної мови для 

багатьох поетів. Його наслідування породило в європейській поезії цілу течію 

петраркізму. Впливом петрарківського сонета позначена творчість найвидатніших поетів 

Франції, Іспанії, Англії. 

Іван Франко у XIX ст. давав молодим колегам такі поради щодо створення сонетів: 

Тій формі й зміст най буде відповідний; ----  

Конфлікт чуття, природи блиск погідний 

В двох перших строфах ярко розвертайсь. 

Страсть, буря, гнів, мов хмара, піднімавсь, 

Мутить блиск, грізно мечась, рве окови, 

Та при кінці сплива в гармонію любови. 

 

VI. Оцінювання. 

 

VII.  Домашнє завдання (диференційоване). 

1. Підготувати ілюстрації до сонетів Ф.Петрарки.   

2. Написати листа Ф.Петрарці (як відповідь на його «Лист до нащадків») 

або прокоментувати слова Ф.Петрарки  його листа до нащадків: 

«Важливо добре прожити життя… Марна слава, набута лише блиском 

слова» (завдання виконується за бажанням учнів). 

3. Підготувати повідомлення про життя і творчість Джованні Боккаччо.  

 

 

 

                  Для нотаток 
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Урок №49 
 

Тема.              Джованні   Боккаччо  як зачинатель нової  

                    європейської прози.  

                   Збірка новел «Декамерон» 
 

Мета:               ознайомити дітей з життям і творчістю письменника; 

                          розвивати інтерес до художнього читання, розширювати 

                          кругозір учнів, збагачувати їхній словниковий запас, 

                          виховувати моральні цінності. 

 

Обладнання:  портрет письменника, різні видання творів, ілюстрації, 

                          словник літературознавчих термінів. 

 

Судження людей про мене будуть  

різноманітними, оскільки майже  

кожний говорить так, як спонукає  

його до того не істина, а примха,  

й немає міри ні хвалі, ні ганьбі. 

Ф.Петрарка 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми уроку, епіграфа. 

    Робота з епіграфом. 

 

II. Формування нових знань, умінь і навичок. 

 

1.Коментар учителя. 

Боккаччо — улюблений учень Ф.Петрарки, видатний представник італійської 

літератури доби Відродження. Він став основоположником італійської прози, досконало 

вивчив грецьку мову і першим з європейців прочитав Гомера в оригіналі, рідною мовою 

славнозвісного еллінця. Найвидатніший його твір — збірка новел «Декамерон» 

(«Десятиденник»), яким зачитується багато поколінь людей, який породив безліч 

наслідувань. 

 

2. Повідомлення учнів або слово вчителя про письменника. 

Джованні Боккаччо —  італійський прозаїк, поет, гуманіст. Народився   в   1313 

році. Був незаконним сином купця Боккаччо дель фе Келліно, відомого більше як 

Боккачино з Чертальдо, містечка на північний захід від Флоренції. 

До часу народження сина Боккачино працював на флорентійський банкірський 

будинок Барді. У 1316 р. працедавці відкликали його у Флоренцію. Він узяв із собою сина, 

і ранні роки майбутній письменник провів в благотворній атмосфері міста, де вивчав 

«граматику» (латинь) й «арифметику» — мистецтво вести   підрахунки. 

У   1327   будинок   Барді   послав   Боккачино   до  Неаполя. У Неаполі Джованні, 

поета, що вже мріяв про славу, віддали в учні до флорентійського купця. На цій посаді він, 

за його словами, витратив даремно шість років. Ще шість років було витрачено на 

вивчення канонічного права, знов за наполяганням  батька. 

На цей період припадає його захоплення поезією та участь у літературно-науко-    

вому гуртку, опікуваному королем Робертом Анжуйським (тогочасний Неаполь був  

одним із найкультурніших центрів Західної Європи). 
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Король Роберт листувався з Петраркою, і сонети поета-гуманіста, безумовно, були 

відомі його літературному оточенню. Сучасники Боккаччо згадують, що, прочитавши 

сонети Петрарки, Джованні знищив свої власні вірші. Саме в цей час юнак жадібно читає 

Овідія, Вергілія, Цицерона, Апулея, Данте. 

Боккаччо пережив декілька любовних захоплень, поки 30 березня 1336 р. у 

маленькій церкві Сан Лоренцо не зустрів жінку, Марію д'Аквіно, що увійшла до історії 

літератури під ім'ям Сьяметти. Для неї або про неї написані практично всі ранні книги 

Боккаччо. Спочатку їх роман розвивався в кращих традиціях куртуазної любові, але 

незабаром Марія стала коханкою Джованні, та недовго зберігала йому  вірність. 

У 1339 р. будинок Барді потерпів крах. Боккачино втратив роботу. Якийсь   час 

Джованні намагався   прожити  на   мізерний   дохід   від маленького маєтку під 

Пьедігротта, дарованого йому батьком. Після смерті мачухи і єдинокровного брата, 11 

січня 1341р., він повернувся у Флоренцію. У життєвих негараздах Боккаччо підтримували 

лише дружба Петрарки, з яким він познайомився, коли той приїхав у Флоренцію, і ніжна 

любов до своєї незаконної дочки Віоланте, смерть якої він оплакав в латинських віршах.  

Спадщина класиків і сприйняття дійсності змусили майбутнього письменника 

замислитись над тим, що є розум людини, мужність, доля, випадок, та спричинили його 

гуманістичні відкриття світу і людини в ньому.  

 

3. Літературознавчий коментар. 

У творчому житті Джованні Боккаччо простежуються три періоди: юнацький 

(неаполітанський) — приблизно від середини 20-х років XIV ст. і до 1340 року; перший 

флорентійський період (1340-1355), що починається з «Амето» і завершується 

«Декамероном» і «Життям Данте», і, нарешті, другий флорентійський (1355-1375), 

котрий, за твердженнями літературознавців, присвячений науковим пошукам, пов'язаним 

з античністю (саме тоді Боккаччо пише твори латинською). Певна річ, що найбільший 

інтерес викликає перший флорентійський період, адже в цей час яскраво виявилась 

майстерність Боккаччо-новеліста. 

 

4. Продовження повідомлень учнів. 

Останні роки життя Боккаччо були безрадісними. Будучи немолодою людиною, він 

закохався у вдову, яка не відповідала йому взаємністю. 

Востаннє Боккаччо з'явився на людях в 1373, коли йому було доручено 

прочитати у Флоренції курс лекцій про Данте. Але сили його покидали, і із 

задуманого курсу він прочитав лише малу частину. Помер Боккаччо в Чертальдо 31грудня 

1375 року. 

 

5. Літературна гра «Про що говорять дати». 

 

6. Дослідницька робота (в групах). Історія створення «Декамерона». 

 Джованні Боккаччо належать поеми «Полювання Діани», «Філострато»,   

«Тезеїда», «Ф'єзоланські німфи», роман «Філоколо». Та найбільшу славу принесла його 

збірка новел «Декамерон». 

Боккаччо працював над «Декамероном» протягом трьох років (1350-1353). У 1348 

році Флоренція пережила «чорну смерть» — чуму, яка знищила значну частину 

населення. Автор «Декамерона» спостерігав ці жахливі події на власні очі. Чуму тоді 

вважали карою Божою, людей охопила паніка, всі чекали на кінець світу. Дехто з 

уславлених, серед них був і Петрарка, закликали мешканців міста до релігійного каяття. 

Чума 1348 року наштовхнула Боккаччо на думку написати книгу новел.  

Збірку Боккаччо критика нерідко представляла «бенкетом під час чуми»,  

товариство  юнаків і дівчат, вважалося, мало тільки одну мету: приємно розважитися.  
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Проте це далеко не так. Чума в «Декамероні» — символ розпаду старого світу, а то-

вариство молодих людей — це «республіка гуманістів, інтелігентів і поетів». Оповідачі 

«Декамерона» живуть, насолоджуючись поезією, бесідами на тлі мальовничої природи, 

описам якої автор відводить у збірці значне місце. 

Сюжети для своїх новел письменник взяв з історичних переказів, релігійних 

легенд, лицарських романів та анекдотів. Твір населяють багато героїв — від королів, 

імператорів, полководців, лицарів, шляхтичів, високих духовних осіб до поетів, 

художників, купців, нотаpіyсів, ченців, студентів та ремісників. 

 

7. Повідомлення пошукової групи учнів. 

Перші посилання на твори Джованні Боккаччо спостерігаються в Україні ще в 

XVI-XVIІ ст. Перша спроба перекладу «Декамерона» відбулась у другій половині XIX ст., 

коли у журналі «Правда» (Львів) був опублікований переклад вступу — опис чуми (автор 

М. Подолинський). Перший повний переклад українською мовою з'явився у 1928 році (пе-

рекладачі Л.Пахаревський та П.Майорський). А в 1964 році М.Лукаш опублікував свій 

переклад «Декамерона». 

Додамо, що «Декамерон» Боккаччо вплинув на творчість відомих 

західноєвропейських письменників від Чосера і Маргарити Наваррської до Мопассана. 

Величезне враження справила книга і на відомих драматургів (Мольєр, Шекспір, 

Гольдоні), поетів (Гете, Кітс, Лонгфелло). Окрім того, цілий ряд художників 

захоплювалися «Декамероном» (Боттічеллі, Ерколе де Роберті, Рубенс тощо). 

«Декамерон» залишив також слід і в музиці: так, новела про Федеріго дельї Альберігі 

лягла в основу опери Бортнянського «Сокіл» (1786). 

 

IІІ. Закріплення знань, умінь і навичок. 

 

1. Підсумкова бесіда. 

 

            2. Літературний диктант. 

 

ІV. Заключне слово вчителя. 

Протягом віків кожен народ відкривав та продовжує відкривати нові грані у 

творчості Боккаччо. Подібно до багатьох гуманістів доби Відродження, 

«Декамерон» випередив свій час, адже його ідеали цілі, вимоги до людини та моральні 

цінності вищі та глибші не тільки від ідеалів феодального ладу, а й 

нового буржуазного суспільства, котре вже зароджувалося в Італії. 

 

V. Оцінювання. 

 

VI. Домашнє завдання. 

1. Прочитати  новели Дж.Боккаччо за хрестоматією. 

2. Скласти усний твір-роздум «Які загальнолюдські цінності відображено в 

творчості Дж.Боккаччо?». 

3. Опрацювати питання, дані в підручнику. 
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Урок №50 
 

Тема.             Композиційне й тематичне багатство твору  

                   Джованні  Боккаччо «Декамерон» 
 

Мета:              ознайомити дітей з окремими новелами автора; визначити  

                         композицію та тематику твору; розвивати навички 

                         самостійної роботи з літературою, складання  

                         повідомлень та відгуків про прочитане; виховувати 

                         почуття гумору, естетичні смаки.   

 

Обладнання: тексти твору; тлумачний словник, словник  

                         літературознавчих термінів. 

 

... товариство наше з самого початку  

і по сей день поводило себе 

якнайгідніше, незважаючи ні на які 

розмови, нічим себе не заплямувало і, 

маю в Бозі надію, не заплямує. 

Дж.Боккаччо 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети. 

 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

Як ми розуміємо цінності Джованні Боккаччо? Перш за все — це його ідеали, 

духовні прагнення, принципи, норми моральності. Жанр боккаччівських оповідок, їхній 

сюжет, образи-персонажі, мова — все це засоби вираження авторського світобачення. 

(Коментар до епіграфа.) 

 

III. Актуалізація опорних знань. 

                    1. Перевірка домашнього завдання. 

2. Бесіда з учнями на повторення вивченого. 

 

IV. Формування вмінь та навичок  учнів. 

       1. Слово вчителя.   

 Новела доби Відродження, або Ренесансу, була однією із найяскравіших подій 

культурного життя Італії. Перша збірка новел з'явилась  наприкінці XIII — на початку 

XIV ст. під назвою «Сто давніх новел», або «Новеліно» (книга новел). Проте саме 

Джованні Боккаччо вважають зачинателем нової європейської прози, першим великим 

реалістом Відродження, бо він зумів надати новелі класичного вигляду, визначивши нив 

розвиток жанру в цілому. 

 

 2. Робота із словником літературознавчих термінів. 

Новела — невеликий за обсягом прозовий твір, у якому розповідається про 

незвичайний випадок чи низку подібних подій у приватному житті героїв. 

 

 3. Літературний коментар. 

Збірка «Декамерон» — не зібрання невідомо ким і коли розказаних новел, а книга. 

У неї є автор. А в кожної новели є оповідач. 
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Відповідно до існуючої традиції, Боккаччо подав до кожної новели короткий 

виклад її змісту. Усі десять оповідачів носять умовні, але значущі для автора імена, котрі 

наближають персонажів до Боккаччо та надають їм особистого відтінку. Оповідачі у книзі 

— це не байдужі до людського горя спостерігачі, а співчутливі учасники подій.  

         

4. Творче завдання.  

              Що означають імена оповідачів? 

— Ф'яметта (від лат, «вогник»; ім'я коханої Боккаччо) 

— Лауретта (від Лаури  ім'я коханої Петрарки)  

— Філомена (від грец. «любителька співів») 

— Неіфіла від грец. «вперше закохана») 

—  Пампінея (від лат. «пишна», «розкішна») 

—  Емілія (від лат. «Ласкава») 

—  Елісса, або Еліза (за ім'ям фінікійської богині, засновниці Карфагену, 

                  що закохалася в Енея)  

—  Паноріло (від грец. «захоплений коханням») 

   —  Філострато (від грец. «згублений коханням») 

—  Діоней (від грец.  «Син Діони» — матері Афродіти — богині кохання 

       та краси) 

 

5. Повідомлення учнів-літературознавців. 

Троє юнаків та семеро дівчат із шляхетних сімей, рятуючись від чуми, що 

лютувала у Флоренції, зібралися на заміській віллі. Щоб якось розважитися і згаяти час, 

вони домовилися розповідати по черзі якісь цікаві історії протягом десяти днів. Отже, 10 

днів на 10 оповідачів, всього 100 оповідок, які й увійшли до збірки, поєднані вступною 

розповіддю та післямовою.  

«Декамерон» обрамлений авторським «я». Такий прийом не є новим у літературі, 

він зустрічався ще задовго до Боккаччо і в давньогрецькій, і у східній літературах. Автор 

використовує його для того, щоб підкреслити єдність новел у своєму творі." 

 

6. Коментар учителя. 

У «Декамероні» помітні дві тематичні лінії — антирелігійна (засуджує служителів 

церкви, які самі порушують Божі закони й наживаються на простодушності віруючих 

людей) та любовна (уславлення кохання як великого й прекрасного почуття, засудження 

аморальності, розрахунку в шлюбі, безправності жінки в сім'ї). 

Дж.Боккаччо виступає за право письменника зображати людину такою, яка вона є 

— з усіма її вадами та недоліками, з її силою духу, що непідвладна догмам. Як істинний 

гуманіст, син своєї епохи, Боккаччо звеличує Людину, утверджує її цінність як 

особистості й витвору Природи. 

 

7. Коментоване читання новел із збірки  Дж.Боккаччо  «Декамерон» 

    (за хрестоматією). 

 

8. Робота в групах над проблемними питаннями.  
 

9. Читання тексту мовчки.  Аналіз тексту. 

    День  5-й, оповідка 9 (або інший за вибором учителя). 

(Новела, яка розповідає про кохання Федеріко Альберігі до донни Джованни-

вдовиці з малолітнім сином). 

 

10. Запитання для обговорення дев'ятої оповідки п'ятого дня: 

            —Якими словами починає свою розповідь Ф'яметта? Знайдіть у тексті та зачитайте 



 175 

їх. Чи дозволяють вони припустити, про що буде розповідь? 

            —Яке враження справив на вас Федеріко Альберігі? Перекажіть історію його 

кохання. 

            —У чому ви вбачаєте великодушність Федеріко? Героїв яких книг про лицарів він 

вам нагадує? Знайдіть у новелі слова, які характеризують Федеріко як доблесного лицаря. 

—Про які цінності, на вашу думку, йдеться у цій новелі?  

 

11. Творча робота. 

Чи щасливий фінал цієї оповідки? Як ви гадаєте, які вчинки здатна здійснити 

людина під впливом кохання? 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу. 

 

1. Бесіда за питаннями; виконання завдань 

1. Чия розповідь вам сподобалася найбільше і чому? 

2. Які теми хвилюють автора найбільше, яких героїв він зображує? 

3. Які людські якості підносить письменник своїми новелами, а які засуджує? 

4. Наскільки правдиво, на ваш погляд, відображає Боккаччо італійське життя 

своєї доби? Чи не помітили ви деякої ідеалізації дійсності у творі письменника? 

5. Доведіть, що «Декамерон» — твір епохи Відродження. 

6. Визначте роль пейзажів у творі. 

7. Визначте композиційні особливості твору, художню майстерність 

Дж.Боккаччо, його новаторство (введений жанр новели, для якої характерні непередбаче-

ний збіг обставин, елемент незвичайності, анекдотичності, несподівані кінцівки; 

використовуються різні засоби комічного — від іронії до сарказму, від комічної ситуації 

до комічного образу іт. п.). 

 

2. Підсумкове слово вчителя. 

 

VI. Оцінювання. 

 

VII. Домашнє завдання: підготуватися до тематичного оцінювання 

       (повторити вивчений матеріал із теми: «Відродження. Творчість  

       Ф.Петрарки, Дж.Боккаччо). 

 

 

 

                  Для нотаток. 
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Урок №51 
 

Тема.                 Тематичне оцінювання №6  за темою 

                       «Література доби Відродження» (Франческо  

                      Петрарка.  Джованні Боккаччо.) 
 

Мета:                визначити рівень засвоєння знань учнів; розвивати 

                           навички зв’язного мовлення, логічне мислення,  

                           пам’ять; виховувати повагу до літератури та інших 

                           видів мистецтва. 

 

Обладнання:   тестові завдання, запитання з теорії літератури, 

                           різнорівневі творчі питання. 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети уроку. 

 

ІІ. Застосування знань, умінь, навичок учнів. Запитання та  завдання. 

 

РІВЕНЬ І 
 

1. Франческо Петрарка написав:                                                                           0,5б. 

      а) «Вінок сонетів»; 

      б) «Книгу пісень»; 

      в) «Книгу роздумів»; 

      г) «Книгу спогадів». 

2. Як звали героїню ліричних творів Ф.Петрарки:                                                0,5б. 

      а) Лючія; 

      б) Беатріче; 

      в) Лаура;                                                                                                   

      г) Ізольда.  

3. Назва збірки новел Дж.Боккаччо «Декамерон» означає:                                  0,5б. 

      а) «десятиденник»;                                                                                  

      б) «дванадцятиденник»; 

      в) «п′ятиденник»; 

      г) «двадцятиденник». 

 

РІВЕНЬ ІІ 

 
1. Який період в історії світової культури називають добою Відродження? Назвіть 

його хронологічні межі. (Це період, що тривав у країнах Західної Європи з середини XIV 

до початку XVII ст. Він називався так тому, що митці цієї доби взірцевим вважали 

мистецтво античності й прагнули його досягти у своїх творах.)                                       1б  

 2.  Назвіть представників доби Відродження у галузі науки, літератури, мистецтва. 

(Ф.Петрарка, В.Шекспір, М.Сервантес, Ф.Рабле, Т.Мор, Л. да Вінчі, Рафаель, 

Мікеланджело, X.Колумб, Ф.Магеллан, Васко да Гама, Дж.Бруно,  

М.Копернік та інші.)                                                                                                              1,5б. 
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3. Хто такі гуманісти? (Гуманістами (лат. «гуманус» — земний, людський) спо-

чатку називали вчених, які розшукували та видавали античні рукописи. Згодом так почали 

називати тих митців доби Відродження, які прославляли людину та ідеал земного  

щастя.)                                                                                                                                          1б. 

                                    

РІВЕНЬ ІІІ 

 
1. Що таке сонет? Схарактеризуйте його як літературний жанр.                             1б.                       

(Сонет — ліричний вірш, який складається з 14 рядків п'ятистопного або 

шестистопного ямба, а саме: двох чотиривіршів (катренів) та двох  

     тривіршів (терцетів). Серед різних видів сонета виділяються два  

     основних — італійський та англійський).                                                                                                              

2. Назвіть основні теми й побудову «Канцоньєре» Ф.Петрарки.                             1б. 

3. Що таке новела?                                                                                                         1б. 

4. Визначте композиційні особливості твору Дж.Боккаччо  

     «Декамерон».                                                                                                              1б. 

 

 

РІВЕНЬ ІV 
 

     Напишіть твір – мініатюру на одну з тем:                                                                    3б. 

1. «Лист до Ф.Петрарки». 

2. «Дж.Боккаччо – син своєї епохи». 

 

Домашнє завдання: за допомогою довідкової літератури, підручника історії 

підготуйте повідомлення про добу Відродження в Іспанії. 

 

 

 

            Для нотаток 
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З іспанської літератури 
 

Урок №52 
 

Тема.             Особливості іспанського Відродження. Мігель де 

                   Сервантес Сааведра. Нелегка доля письменника 
 

Мета:              ознайомити з особливостями доби Відродження в  

                         Іспанії, життєвим і творчим шляхом найвидатнішого її  

                         представника М.Сервантеса; розвивати міжпредметні  

                         зв'язки, навички роботи з додаткового літературою;  

                         розширювати кругозір учнів; виховувати прагнення до  

                         пізнання, до самовдосконалення. 

 

Обладнання: карта Європи, види Іспанії XVI-XVII ст., портрети 

                         мореплавців, діячів науки та культури; виставка «Іспанія  

                           XVI—XVII ст.» (книги Л. де Веги, М.Сервантеса,  

                           П. Кальдерона, репродукції картин Ель Греко, Веласкеса);  

                           портрет М.Сервантеса; словник літературознавчих  

                         термінів. 

 

                                                                                      Життя його – низка і горя, і мук,  

                                                                                      Та іншого він не бажає. 

Б.Грінченко 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети уроку. 

 

II. Актуалізація опорних знань учнів. 

 

1.  Бесіда на повторення вивченого матеріалу: 
— Який період в історії західноєвропейської культури називається  

              епохою Відродження? 

— У чому полягають особливості цієї епохи? 

— Назвіть відомих вам представників Відродження. 

          

          2. Робота з наочністю. 

 

          3. Коментар учителя. 

На південному заході Європи, на Піренейському півострові, розташована 

дивовижна країна з гордим ім'ям — Іспанія. У цій назві відчувається і лагідний подих 

Середземного моря, й ритмічний звук кастаньєт, і гордий характер басків (корінного 

населення півострова). Як і кожна країна, Іспанія має цікаву історію. 

 

IІІ. Формування нових знань, умінь і навичок. 

 

1. Повідомлення підготовлених учнів (або розповідь учителя). 

Доба Відродження прийшла до Іспанії чи не найпізніше — наприкінці XV—на поч. 

XVI ст. Це було зумовлено особливими політичними, економічними та ідеологічними 
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умовами. У цей час закінчується Реконкіста (визвольна війна іспанців проти маврів-арабів 

і берберів за відвоювання своїх земель на Піренейському півострові). Абсолютна монархія 

не підкорила феодалів і не об'єднала країну. 

Знатні іспанці споряджали кораблі, наймали розбійників, піратів і цим 

збагачувалися. Панував дух авантюризму, наживи та пригод. Робилися й великі 

географічні відкриття, наприклад, Америки Колумбом 1492р.   

Та 1588 p., намагаючись придушити революцію в Нідерландах, Іспанія зазнала 

поразки в морській битві з Англією. Після загибелі «Великої Армади» світове панування 

перейшло до останньої. У перші роки XVII ст. в Іспанії на троні був Філіпп II, котрий 

уславився кривавими перемогами над повсталою Фландрією та в Германії, підтримкою 

піратства, що успішно боролося за владу країни в колоніях. 

У зв'язку з припливом багатства ззовні ремесла, торгівля, промисловість 

розвивалися слабо. Народ жив у злиднях, оскільки Філіпп II наклав на ідальго (дрібно-

помісних дворян) непосильні податки. 

Занепад у торгівлі та промисловості, землеробстві та скотарстві призводив до 

зубожіння народних мас. Знедолені, вони або наймалися служити в армію, або ставали 

злидарями й блукали у пошуках шматка хліба. 

Почуття відчаю охопило населення країни: це часто було причиною народних 

виступів. Містика, релігійний фанатизм дедалі більше поширювалися серед іспанців. 

Грізною силою в країні була католицька церква з її інквізицією, що за допомогою 

суду та вогнищ боролася з єретиками й невіруючими. 

Але політична нестабільність не могла знищити духовні сили нації. Незважаючи на 

економічні негаразди, культура Іспанії розвивалася, час її найвищого розквіту припадає на 

XVI ст. та на І пол. XVII ст. Історики називали цей період «золотим віком» Іспанії. Тоді 

творили Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон, завершував свій творчий шлях великий Ель 

Греко і починав Веласкес. 

У такий неспокійний та прекрасний час на початку січня 1605 року в мад-ридських 

крамницях з'явився  роман,  який називався  «Премудрий ідальго Дон 

Кіхот Ламанчський». Його автор — Мігель де Сервантес Сааведра. 

 

2. Робота з портретом М. Сервантеса роботи художника С.Бродського. 

— Яким зображений на портреті письменник? 

— Що відразу привертає увагу? 

— Яким, на вашу думку, було життя Сервантеса? 

 

3. Повідомлення підготовлених учнів про життя та творчий  

     шлях письменника. 

( За допомогою вчителя учні складають хронологічну таблицю) 

Народився Мігель де Сервантес Сааведра 29 вересня 1547 р. в містечку Алькала да 

Енарес. За привілей називатися батьківщиною великого письменника сперечалися 

декілька міст, оскільки його батько, за походженням дворянин, був лише небагатим 

лікарем, мандрував по країні в пошуках заробітку. Однак синові він дав непогану 

гуманітарну освіту: навчався Мігель у Вальядолідській Колегії єзуїтів, пізніше — у 

відомого мадридського педагога Хуана Лопеса де Ойоси, володів латинською мовою, а 

головне, його знання були системними. Завдяки цьому він і потрапив на службу до 

папського посла Джуліо Аквавіви. Кардинал Аквавіва, людина освічена, оцінив розум і 

здібності Сервантеса і, повертаючись в Італію, взяв його з собою. Поїздка 

принесла Сервантесу багато вражень, дала змогу ближче познайомитися з італійською 

літературою, розширила його світогляд. Після смерті Аквавіви Сервантес змушений був 

шукати іншої служби. 1570 р. вступає в іспанський полк, в якому служив і його брат 

Родріго. 7 жовтня 1571 р. Сервантес брав участь у знаменитій морській битві біля острова 
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Лепанто, коли об'єднані іспано-італійські сили розгромили турецький флот. Сервантес був 

хоробрим, мужнім солдатом, і в цій битві він проявив виняткову відвагу. 

Тоді ж був важко поранений, лікувався цілий рік, але його ліва рука назавжди 

залишилася паралізованою. Однак Сервантес повернувся на військову службу, знову 

воював, ніс гарнізонну службу в Тунісі та Італії. 

У 1575 р. Сервантес залишає військову службу і разом із братом Родріго вирішує 

повернутися на батьківщину, але дістався туди не скоро. Біля берегів Франції галеру 

«Сонце», на якій вони відплили з Неаполя, захопили пірати і всіх полонених продали в 

рабство в Алжир. У Сервантеса були з собою рекомендаційні листи від 

головнокомандуючого Хуана Австрійського і віце-короля Неаполя, герцога де Сеса, на 

ім'я іспанського короля Філіпа II, які давали надію на одержання хорошої посади чи 

королівської пенсії. Ці листи ввели в оману правителя Алжиру Гасан-пашу, який подумав, 

що Сервантес — знаменитий, а головне, багатий чоловік, і призначив за нього непомірно 

високий викуп — 500 золотих ескудо. Бідна родина не могла назбирати таку велику суму 

грошей, і Сервантесу довелося пробути в неволі майже п'ять років, терпіти наругу і 

приниження. Однак в Алжирі вів себе незалежно, навіть зухвало, не мирився з лихою 

долею: готував бунт, організовував утечі невільників, а після невдачі брав вину на себе. 

Інший міг би поплатитися життям, але цьому «однорукому божевільному» прощали. 

Сервантес славився на весь Алжир, його по-своєму поважав навіть сам правитель Гасан-

паша, який говорив до своїх наближених: «Я буду спати спокійно, коли цей однорукий 

диявол забереться звідси». 

Тільки 1580 р. Сервантеса викупили з рабства (тепер уже не за таку величезну 

суму, адже пірати зрозуміли, з ким мають справу), і він нарешті повернувся на 

батьківщину. В Іспанії чекали на нього нові злидні, матеріальні нестатки. Сім'я зовсім 

збідніла, а пенсії, на яку він сподівався, йому не призначили, довелося знову шукати 

служби і боротися з нуждою. Якийсь час служив в армії, в 1587 р. займався закупкою 

продукції для військового флоту в Севільї, потім був збирачем податків у Гранаді. Проте 

торгівельні справи не принесли Сервантесові ні лаврів, ні багатства. За брехливим 

звинуваченням у недостачі його ув'язнили, спочатку 1597 p., а потім у 1602 р. Загалом він 

сидів у тюрмі чотири рази. Там, здасться, серед стогону, сміху, сварок співкамерників, він 

почав творити свого «Дон Кіхота», роман, який став одним із чудес світу. Крім того, в 

1587 р. його відлучили від церкви, що загрожувало ще й тюрмою святої інквізиції. Спроби 

знайти гідну службу були марними. 

Останні роки Сервантес прожив у Мадриді. Здоров'я його погіршується, він 

пережив одну втрату за іншою: у Фландрії гине брат Родріго, одна за одною вмирають 

сестри, йде в монастир дружина. Помер Сервантес 26 квітня 1616 р. Його поховали на 

монастирському кладовищі. Окремої могили письменника немає. Прах його, можливо, 

спочиває під пам'ятними плитами, де поховані бідняки. Так скінчилося 

багатостраждальне, але сповнене шляхетності й величі життя письменника. 

Учитель. Біографічних даних про життя Сервантеса небагато, тому створювати 

його образ можемо, досліджуючи творчість письменника.  

 

4. Робота з таблицею «Літературна творчість М.Сервантеса». 

 

Роки Назва творів 

1568 р. Опубліковані перші вірші 

1584 р. 
Публікація першої частини пасторального роману «Галатея», драми 

«Алжирське життя», трагедії патріотичного змісту «Нумансія» 

90-ті роки Створено близько 30 п'єс, більшість яких не збереглася 
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1605 р. 
Вийшла друком І частина роману «Премудрий ідальго Дон Кіхот 

Ламанчський » 

1613 р. Збірка «Повчальні новели» 

1614 р. Сатирична поема «Мандрівка на Парнас» 

1615 р. 
Надруковано II частину роману «Премудрий ідальго Дон Кіхот 

Ламанчський» і збірка «Вісім комедій та вісім інтермедій» 

1617 р. 
Після смерті Сервантеса був опублікований авантюрний роман 

«Персилес і Сихізмунда» 

 

5. Завдання для учнів. 
— Визначте, в яких літературних жанрах працював Сервантес. 

 

ІV.  Застосування знань, умінь і навичок. 
Розгадайте кросворд та назвіть того, хто прославив М.Сервантеса. 
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1.  Дрібнопомісний дворянин в Іспанії (ідальго). 

2.  Жанр найвидатнішого твору М.Сервантеса (роман). 

3.  Місто, де Сервантес був збирачем податків (Гранада) 

4.  Видатний іспанський художник доби Відродження (Ель Греко). 

5.  Країна народження М. Сервантеса (Іспанія). 

6. Стиль зодчества в добу іспанського Відродження, пов'язаний з  

               ісламом (мудехар). 

7. Найвидатніший іспанський драматург часів Сервантеса  

               (Лопе де   Вега). 

8. Визвольна війна іспанців проти маврів (Реконкіста). 

    Відповідь: Дон Кіхот. 

 

V. Оцінювання. 

 

VI. Домашнє завдання (диференційоване). 

1.  Відповісти на питання: «Чому саме в Іспанії найбільше захоплювалися 

лицарськими романами?» 

2.  Підготувати повідомлення «Іспанія в добу Відродження». 

3.  Усний твір «Що я чув про Дон Кіхота і чого чекаю від прочитання роману 

М.Сервантеса?» 

4.  Дібрати вислови про образ Дон Кіхота. 
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Урок №53 
 

Тема.           Роман  «Дон Кіхот» — пародія на лицарські  романи  

                  і трагікомічний епос іспанського життя 
 

Мета:              допомогти учням розібратися в особливостях жанру  

                         роману-пародії, з'ясувати особливості лицарських романів; 

                         проаналізувати твір із точки зору проблематики, 

                         поглиблювати навички самостійної роботи з текстом  

                         працювати над виразним читанням; розвивати у школярів 

                         уміння працювати з науковою статтею. 

 

Обладнання: тексти твору; тлумачний словник, словник літературознав- 

                         чих термінів; стаття І.Франка «Влада землі у сучасному 

                         романі». 

 

                                                                                       Відкриття цієї книги... можливо,  

                                                                                       найважливіша подія мого життя. 

Стендаль 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети. 

Читання епіграфа та його коментар.  

 

П. Мотивація навчальної діяльності. 

На яку б тему і в які часи написаний художній твір, він обов'язково відображатиме 

думки автора з приводу сучасної йому доби, його почуття та мрії щодо удосконалення 

суспільного життя й самої людини. Гадаємо, Сервантес, розуміючи всю недосконалість 

навколишнього    світу,     водночас усвідомлював безперспективність шляху свого героя. 

Тому й вирішив посміятися над життям, написавши роман-пародію, у глибині котрого 

приховано вічні ідеали гуманізму. Можливо, тому й справдилося його пророцтво, що не 

залишиться такого народу, котрий не прочитає твору Сервантеса рідною мовою. Справді, 

нині, після Біблії, «Дон Кіхот» - книга, перекладена найбільшою кількістю мов. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

 

Перевірка домашнього завдання.  

Бесіда за питаннями. 

—Чим іспанське Відродження відрізняється від Відродження в інших країнах 

Європи? 

—Чому в досить несприятливих економічних та політичних умовах у мистецтві 

Іспанії наступає «золота доба»? 

—Яку роль у написанні знаменитого роману відіграли життєві обставини: пригоди, 

нелегка доля письменника? ( Найбільшу славу Сервантесу приніс роман «Премудрий 

ідальго Дон Кіхот Ламанчський». Як стверджують біографи, письменник почав його 

писати, перебуваючи у в'язниці. За офіційною версією, Сервантес опинився за ґратами 

через розтрату державних грошей. Насправді ж усе було зовсім інакше. Під час поїздки до 

столиці для здачі звіту Сервантес, знаючи, що дороги були ненадійними, сплатив гроші 

одному з банків і отримав вексель до Мадрида. Але банк збанкрутував. Завдяки старанням 

Сервантеса, гроші було повернено. Та вищі чиновники, давно шукаючи привід звільнити-
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ся від підозрілого дрібного службовця, який пише різні п'єси, звинуватили його у при-

четності до банкрутства й привласненні державних грошей. Так письменник потрапив до 

в'язниці. Вірні друзі робили усе можливе, щоб звільнити Сервантеса, але їхні зусилля 

виявилися марними. Там, за ґратами, в уяві письменника з'явився Лицар Сумного Образу, 

дивний і прекрасний Дон Кіхот, якому судилося довге життя й вічна слава). 

 

ІV. Засвоєння нових формування вмінь.  

      1.  Коментар учителя. 

     Наприкінці  ХV — на поч. XVI ст. Відродження з’явилося і в іспанській 

літературі. Письменники цього часу спиралися як на досвід античної літератури, так і на 

національну літературну традицію, народну творчість. Одним із найпоширеніших явищ 

того часу було захоплення іспанців лицарськими романами, герої яких здійснювали 

неймовірні  навіть фантастичні подвиги, не тільки в ім'я батьківщини, але й заради власної 

слави, щоб довести свою відданість прекрасній дамі. 

Популярність лицарських романів пояснювалася, по-перше, Реконкістою (будь-які 

подвиги лицарів сприймалися під кутом зору героїчної боротьби проти маврів, яка 

недавно скінчилася). По-друге, дрібнопомісне дворянство Іспанії найменше було здатне 

до виживання в нових економічних умовах, тому воно надавало перевагу читанню 

захоплюючих небилиць про лицарів, а не реальній діяльності.  

 

      2.  Робота із словником літературознавчих термінів. 

Лицарський роман — один із основних жанрів середньовічної куртуазної 

літератури. Виник у період розквіту лицарства, вперше у Франції в середині XII ст. 

Основні мотиви — безмежна сміливість, благородство. На передньому плат стоїть герой-

лицар, який здійснює подвиги заради власної слави і возвеличення коханої. В Іспанії 

лицарський роман набув поширення значно пізніше — в епоху Відродження, 

збагатившись її ідеями. 

 

      3.  Літературознавчий коментар учнів. 

Рицарські романи з'явилися в Іспанії у II половині XIV ст., занесені трубадурами із 

Франції. Це були твори про Карла Великого та його 12 перів, про короля Артура та 

рицарів Круглого столу. Іспанці з цікавістю сприйняли новий жанр, оскільки він заповнив 

існуючу нішу між старовинними романсами, поширеними серед простолюду, та істо-

ричними хроніками, зрозумілими лише освіченим читачам. Роман став популярним серед 

широких читацьких мас, бо, як твердять літературознавці, у XVI ст. виражав відкриту 

героїку й захоплюючу авантюрність реального життя величезних мас людей, проте в кінці 

століття й на початку XVII ст. його зміст уже втратив життєве підґрунтя. 

Тепер рицарські романи переносили читачів у світ фантазій, химерних ілюзій, котрі 

відволікали від насущних проблем життя, налаштовуючи на пошуки пригод задля самих 

авантюр та фальшивої слави. Отже, Сервантес вважав, що рицарські романи вже віджили 

своє і стали шкідливими для іспанського суспільства, тому й задумав свій твір як пародію 

на цей жанр. 

 

     4.  Словник. 

Пародія (грецьк. parödia — пісня навиворіт, переробка на смішний лад) — один із 

жанрів художньої літератури, власне сатиричний чи гумористичний твір, в якому 

імітується творча манера письменника задля осміяння її як не відповідної новим 

мистецьким запитам.   

 

5.  Учитель. 

Славу М. Сервантесу, звичайно ж, приніс роман-пародія на лицарські романи й 

трагікомічний епос іспанського життя «Премудрий гідальго Дон Кіхот Ламанчський». 
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Творові Сервантеса властиві всі компоненти, з яких складається лицарський роман: 

мандрівний лицар, його зброєносець, пригоди і «подвиги» героя, «прекрасна дама серця». 

Автор відверто пародіює сцену посвячення лицарі, витончено-ввічливий етикет 

лицарського служіння дамі. 

— Як у романі  втілюються спроби Дон Кіхота наслідувати героїв лицарських 

романів?      

Героєм роману став бідний ідальго Алонсо Кіхано з Ламанчі, який збожеволів 

через надмірне захоплення лицарськими романами. Упевнившись у тому, що все описане 

в них — правда, він вирішує стати мандрівним лицарем. Подібно до героїв лицарських 

романів, виїздить на подвиги в супроводі зброєносця. Але кінь його — жалюгідна шкапа, 

котрій він дав звучне ім'я Росинант; озброєння зроблене з випадково знайденого мотлоху, 

його дама серця — селянка Альдонса Лоренсо із села Тобосо, яку він славить під ім'ям 

принцеси Дульсінеї Тобосської, його зброєносець — хитрий селюк Санчо Панса. 

Сервантес поставив собі за мету знищити хибні риси іспанського суспільства й висміяти 

їхнє втілення в рицарських романах, які вважав отрутою для своїх співвітчизників. 

 

6. Виразне читання «Присвяти» до роману «Дон Кіхот» та уривків із 

«Прологу» (за рекомендацією вчителя). 

 

7.  Запитання та завдання для учнів. 

—Як у пролозі автор визначив характер свого твору? (Автор вказує на пародійний 

характер твору.) 

—Підтвердить це словами з тексту. («Єдиним моїм бажанням було піддати на 

загальний глум нерозсудливо брехливі лицарські книжки.») 

 

8.  Літературознавчий коментар. 

Українські читачі ознайомилися з романом Сервантеса рідною мовою завдяки 

віршованій переробці його Іваном Франком — «Пригоди Дон Кіхота» (1891). Повний і 

досить вдалий переклад здійснив М. Лукаш у 60-і роки XX  ст., але надрукований він був 

лише 1995 р. 

 

9. Робота із статтею І.Франка «Влада землі у сучасному романі» 

 (виразне читання уривків статті вчителем чи підготовленим учнем). 

Вважаючи роман великим і гідним за своїми наслідками художнім відкриттям, 

Франко, зокрема, підкреслював, що «Дон Кіхот» «не тільки пародія лицарського роману, 

не тільки перший і найвизначніший гумористичний роман, у ньому було щось значно 

більше. Це був перший рішучий крок до реалістичного зображення дійсного життя і 

дійсного народу, а поряд з ним і перший роман, в якому автор спробував глибше 

зондувати характер свого героя, поруч зі смішними сторонами показати також і його 

симпатичні і навіть благородні риси і висловити устами цього героя або інших дійових 

осіб ряд критичних та позитивних думок про стан тодішнього суспільства, його потреби і 

прагнення. Одним словом, у «Дон Кіхоті» мусимо бачити перший роман новішого 

покрою, суспільно-психологічний твір...». 

 

— Які особливості «Дон Кіхота» перелічені в цій характеристиці 

     І.Франка? Чи погоджуєтеся ви з оцінкою роману українським  

    письменником? 

 

V. Застосування знань, умінь і навичок учнів. 

   1. Підсумкова бесіда: 

—Назвіть найвідоміших діячів іспанського Відродження. 

—Які, на вашу думку, події в житті Сервантеса вплинули на формування його як  
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письменника? 

—Які твори Сервантеса ви запам'ятали? 

—Згадайте, що називається пародією. 

—Назвіть основні мотиви лицарського роману, користуючись визначенням із 

словника літературознавчих термінів. 

—Дайте визначення комічного. 

—З якою метою комічне використовується у творах художньої літератури? 

—Роман Сервантеса називають своєрідною трагікомічною енциклопедією 

іспанського життя. Чому « трагікомічною »? 

Уявивши себе рицарем, Дон Кіхот прагне жити за героїчними законами минулого, 

не бачачи, що довкола сіра, нудна й нікчемна дійсність початку XVII ст. Ця 

невідповідність створює комічний і водночас трагічний ефект: з одного боку, 

мандрований рицар викликає сміх, а з другого, роздуми про долю благородних ідей у 

несправедливому суспільстві. 

У своєму романі Сервантес хотів показати співвітчизникам, що жити міфами XVI 

ст. про величність Іспанії вже недостойно. В образі Дон Кіхота, наче в кривому дзеркалі, 

демонструються хиби іспанців: надмірна самовпевненість, феодальна пиха, гонитва за 

авантюрами й відірваність від реалій життя. 

 

2. Продовжити речення: 

а) Реконкіста— це... 

б) Дрібнопомісний дворянин в Іспанії називається... 

в) Лицарем називають... 

г) Лопе де Вега прославився... 

ґ) Веласкес та Ель Греко — ... 

д) Лицарські романи мали такі основні мотиви... 

є) Крім «Дон Кіхота», М.Сервантес написав ще... 

 

VІ. Оцінювання. 

 

VIІ. Домашнє завдання. 

Прочитати І, II, III, IV, VIII, XVII, XIX, XXII розділи І частини роману; вміти 

переказувати прочитане; підібрати цитатний матеріал про подвиги Дон Кіхота. 

 

 

 

                  Для нотаток 
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Урок №54 
 

Тема.             Мандри Дон Кіхота у пошуках  справедливості.  

                   Очікувані та реальні наслідки його вчинків 
 

Мета:         допомогти учням зрозуміти суперечливий образ Дон 

                         Кіхота, поглибити навички аналізу літературного образу, 

                         розвивати логічне мислення, усне зв'язне мовлення учнів, 

                         навички виразного читання; виховувати високі моральні 

                         якості, почуття гумору. 

 

Обладнання: тексти роману Сервантеса; фонозапис музики Л.Мінкуса до 

                         балету «Дон Кіхот»; ілюстрації до роману; репродукція 

                         скульптури Г.Силіна «Дон Кіхот». 

 

Ось він іде, як доля загадкова,  

Світ веселити силою жалю.  

Скорботою свого святого слова. 

Рубен Даріо. 

 

З юних літ я славлю Дон Кіхота, 

Його подвиг до душі мені. 

Н.Браун 

 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети. 

 

II. Мотивація навчальної діяльності. 
(Звучить фонозапис «Вступу» до балету Л.Мінкуса «Дон Кіхот»). 

 

      Коментар учителя. 

Із сторінок роману видно, що автор — людина з великим життєвим досвідом, 

гуманіст за переконаннями, любить людину й прагне донести до читачів свої ідеали. Для 

цього він обрав образ дивного, але порядного збіднілого ідальго на ім'я Дон Кіхот. Але 

цей персонаж не є дзеркальним відбиттям постаті автора. Дон Кіхот, як і його творець, 

здатний сприймати реалії життя, розумів, що у світі панують тверезий розрахунок, жадоба 

збагачення, брехня, лицемірство. Автор знає, що зло не можна знищити простим 

розмахуванням меча. Світлі, гуманні ідеали потрібні, але їх треба усвідомлювати й 

боротися за них іншими способами. 

 (Читання й коментар епіграфів уроку.) 

 

III. Актуалізація опорних знань. 

 1. Запитання для учнів. 
— Знайдіть елементи лицарського роману у творі Сервантеса. (У центрі твору — 

герой-лицар, його подвиги — в ім'я дами серця й заради власної слави.) 

— Який, на вашу думку, характер зображення подвигів? Доведіть це, вико-

ристовуючи зміст твору. (Характер зображення пародійний. Пародія полягає у показі 

безглуздості вчинків героя, їх недоречності.) 
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2. Дослідницька робота. 

—Подумайте, в яких вимірах відбувається дія твору?  

—Покажіть на прикладах взаємодію обох вимірів.  

Яким, на вашу думку, може бути результат цієї взаємодії? (Найчастіше — 

конфлікт.) 

 

3. Робота із словником літературознавчих термінів. 

Конфлікт (лат. conflictus— зіткнення, сутичка)— зіткнення протилежних інтересів 

і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводять до активних 

дій, ускладнення боротьби. 

— Чому виникає цей конфлікт?  

 

IV. Формування нових знань, умінь і навичок. 

1. Бесіда з учнями з елементами дискусії. 

           —У полоні якої ілюзії перебуває Дон Кіхот? (Своєї дивної мрії - стати лицарем ) 

           —Чи можна стверджувати, що лицарство є ідеалом для героя? (Так ) 

 —Пригадайте, як сформувався цей ідеал? (Прочитавши велику кількість ли-

царських романів, герой збожеволів. Усі його дії - це вчинки божевільної людини ) 

          —Які шляхи досягнення ідеалу обирає Дон Кіхот? (На думку героя, це різні битви з 

чудовиськами, допомога бідним, знедоленим, боротьба зі злом у різних його проявах ) 

          —Як ви думаєте, чи є мета Дон Кіхота благородною? (Так, адже боротьба зі злом — 

це вияв гуманізму героя.) 

—Подумайте, чи є благородними результати боротьби героя? (Ні, часто вони 

мають негативні, навіть трагічні наслідки.) 

 

2. Проблемне запитання: 

—Як ви гадаєте, чому героєм твору став не багатий аристократ, а збіднілий 

ідальго? 

 

3. Творча робота. Виступи заздалегідь підготовлених учнів. 

—Як автору вдалося створити образ, можливо, наймрійливішого з усіх мрійників? 

Спитаємо про це у самого Сервантеса. 

Учень - Сервантес. Дійсно, спочатку моя ідейна мета була — знищити владу 

лицарських романів та перешкодити популярності, яку вони отримали не тільки у вищому 

товаристві, а й серед простолюду. Книга мислилася як літературна пародія на лицарський 

роман. Однак згодом «книжкового лицаря», героя пародії, змінює справжній шляхетний 

лицар подвигу. Недаремно я написав в епілозі роману: «Для мене одного народився Дон 

Кіхот, а я народився для нього, йому судилося діяти, мені — описувати, ми з ним 

надзвичайно дружна пара...» Я щиро полюбив свого героя і, закінчивши у 1605 році свій 

твір, навіть і гадки не мав, що мені знову потрібно буде взятися за перо. Проте трапилося 

непередбачене: незабаром після того, як з'явився роман, я дізнався, що хтось (прізвище 

дослідники моєї творчості так поки що і не з'ясували) написав II том, у передмові до якого 

було багато принизливих натяків, образливих для мене. Мій герой виглядав як 

жалюгідний дурень. Звичайно ж, примиритися з цим я не міг і вирішив дати бій ворогу, 

що сховався під псевдонімом Алонсо Фердінандеса Авельянди. Так я написав 

продовження роману. Але як захистити улюбленого героя від спроб лжеавторів зганьбити 

його? Залишалося, на жаль, тільки одне: завершити твір смертю Дон Кіхота. 

Експерт. Але не всі зрозуміли такий кінець. Так, німецький письменник Томас 

Манн назвав смерть Дон Кіхота «літературним убивством». Він писав: «Одна справа, коли 

любимий автором герой умирає у ході розповіді, а зовсім інша — коли автор змушує його 

померти..., щоб ніхто інший уже не міг змусити його розгулювати по світу.» 

Учитель. А ви розумієте почуття автора до свого героя? Чи погоджуєтеся ви з 
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таким незвичним способом захистити його? 

 

V. Засвоєння нових знань. 

1. Переказ епізодів з роману, в яких розповідаються про подвиги Дон Кіхота( із 

демонстрацією ілюстрацій).  

 Посвята у рицарі. 

 Рятування хлопчика-пастушка Андреса.  

 Бій з вітряками.  

 Зустріч з "військом" баранів.  

 Напад на жалобну процесію.  

 Звільнення каторжан.  

 

2.Робота над творчим завданням. 

  Учні   розглядають  ілюстрації  П.Пікассо, Ф.Гойї, І.Рєпіна, Ф.Шаляпіна до твору 

Сервантеса і відповідають на запитання:  

—Яким ви бачите Дон Кіхота на цих малюнках?  

—Твір якого художника ближче до вашого уявлення про цього героя? 

 

3. Бесіда з учнями за прочитаним. 

—Яку мету ставив Дон Кіхот, відправляючись у мандри? 

Відповідь. Дон Кіхот намірився викорінювати зло і неправду, захищати слабких і 

знедолених. Він ставить перед собою завдання, які виходять далеко за межі лицарського 

ідеалу: «Я доблесний Дон Кіхот Ламанчський, заступник ображених і гноблених...» (ч. І, 

гл. 4); «Мій образ дій полягає втому, що я мандрую по світу, випрямляючи кривду і 

заступаючись за скривджених» (ч. І, гл. 19); «Я... дав клятву захищати скривджених і 

утискуваних» (ч. І, гл. 22). 

 

4. Переказ епізодів роману «Дон Кіхот», які не ввійшли в підручник-хрестоматію, 

підготовленими учнями чи вчителем. 

 

5. Висновок або коментар учителя. 

З цих розділів перед нами дещо по-новому постають образи Дон Кіхота і Санчо 

Панси. Дон Кіхот дає поради своєму зброєносцеві, як правити островом. Очевидно, автор 

вклав в уста героя свої думки та мрії щодо справедливого й мудрого керування державою: 

— бути богобоязливим, мудрим; 

— пізнати самого себе, свої здібності та можливості; 

— правити з повагою, лагідністю та добротою; 

— не соромитися свого роду; 

— взяти собі за правило чесноту; 

— судити по-справедливості, не пам'ятати кривди; 

— бути гостинним, не чинити іншим зневаги 

 

6. Бесіда з елементами дискусії: 

— Яким, на вашу думку, є результат подвигів Дон Кіхота? (Часто від подвигів 

страждає сам герой (бій з вітряками). Іноді результат нульовий (пригода з левами) 

або взагалі негативний (напад на похоронну процесію, історія з пастушком, 

звільнення каторжників).) 

— Як люди ставляться до вчинків героя? (Люди не сприймають вчинків Дон Кіхота, 

глузують з нього, вважають героя божевільним.) 

 

7. Робота з репродукцією скульптури Г. Силіна «Дон Кіхот». 

— Як ви гадаєте, чому скульптор зобразив Дон Кіхота з ромашкою у руці? 
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— Подумайте, яке символічне значення такого зображення? (Скульптор прагнув 

підкреслити доброту Дон Кіхота, чистоту його душі, незахищеність перед світом.) 

 

VІ. Узагальнення й систематизація знань. 

  1. Вікторина «Хто найуважніший?» 

(правильна відповідь — 1 бал. Вікторина проводиться письмово, перевіряється в 

парах за допомогою вчителя, який диктує можливі відповіді) 

1. В якій місцевості проживав Дон Кіхот? (в Ламанчі) 

2. Скільки людей, окрім нього самого, жило в домі Дон Кіхота? (троє) 

3. Скільки років було Дон Кіхоту? (до п'ятдесяти) 

4. Що любив раніше Дон Кіхот? (полювання) 

5. З чого був зроблений шолом головного героя? (з картону та залізних обручиків) 

6. Що означає прізвисько коня Росинант? (Шкапа) 

7. Яке звали «даму серця» Дон Кіхота? (Альдонса Лоренсо-Дульсінея Тобосська) 

8. Чому корчмар виконав усі прохання Дон Кіхота? (хотів розважитися) 

9. Хто такий Андрес? (наймит, якого бив господар, а Дон Кіхот намагався 

захистити) 

10. Чим закінчився «подвиг» Дон Кіхота з захисту одного хлопця? (того побили ще 

більше) 

11. З чим порівнював Дон Кіхот личко своєї коханої? (з лебединим пухом) 

12. Ким вважав дон Кіхот вітряки? (зачарованими велетнями, з якими його не 

допустили битися вороги щоб він не мав слави) 

 

2. Інсценівки (постановки за учнівськими сценаріями або з допомогою вчителя) 

 

3. Творчі завдання: 
— Перекажіть комічні сцени, які були у проаналізованих розділах роману. 

— Прослідкуйте, де більше комічних сцен: на початку чи наприкінці 

              роману. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? 

 

Підсумок учителя. Іспанське прислів'я стверджує: «Три багато та три мало можуть 

занапастити людину: багато говорити і мало знати, багато витрачати і мало мати; багато 

уявляти і мало значити». Дон Кіхот був переконаний, що можна лише з одним списом та 

мечем відновити справедливість у світі трактирників та торговців. А як ви вважаєте, чи 

мусить добро бути озброєним, чи варто уміти оборонятися, захищати свої ідеали? 

(Відповіді учнів) 

 

VIІ. Оцінювання. 

 

VIIІ. Домашнє завдання. 
1. Придумати головоломки, кросворди чи загадки за змістом роману «Дон Кіхот». 

2. Зробити ілюстрації до твору. 

3. Визначити й окреслити інші проблеми твору (крім конфлікту між ідеалом та 

дійсністю). 

4. Як ви розумієте слова Дон Кіхота: «Кожен з нас — син своїх добрих справ». Як 

по-іншому можна виразити цю думку?        
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Урок №55 
 

Тема.             Романтизм Дон Кіхота та твереза 

                    розсудливість Санчо Панси 
 

Мета:               сприяти розумінню ключових образів роману, розвивати 

                          навички порівняльного аналізу персонажів; поглиблювати 

                          навички роботи з текстом; допомогти учням розібратися у 

                          морально-філософських проблемах буття, осягнути велич 

                          ідей гуманізму. 

 

Обладнання:  тексти роману Сервантеса; ілюстраці С.Бродського до 

                          твору, малюнки учнів. 

 

                                                                                Дон Кіхот найпростіший душею  

                                                                                і одна з найбільших серцем людина. 

Ф. Достоєвський 

 

Санчо Панса занадто тверезий,  

він - людина не серця, а вигоди. 

Ф.Кривін 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Підготовка до сприйняття нової теми.  

    Вступне слово вчителя. 

 

II. Оголошення теми, епіграфів уроку. 

     Робота з епіграфами. 

—Які найголовніші риси вдачі Дон Кіхота відзначає російський письмен- 

    ник Ф.М.Достоєвський?  

—Яким бачить Санчо Пансу російський поет Ф.Кривін? 

 

III. Формування нових знань, умінь і навичок. 

     1. Робота з художнім текстом. 

Коментоване читання за підручником-хрестоматією епізодів, обраних учителем. 

      

     2. Бесіда з учнями. 

      

     3. Постановка проблемного  питання: 

—Чи справді в романі М.Сервантеса є протиставлення героїв — Дон Кіхота і 

Санчо Панси?  Чи можна вважати їх антиподами?  

    

  4.Дослідницька робота. 

—На матеріалі проаналізованих розділів прослідкуйте, чи відбулися  

які-небудь зміни в образах Дон Кіхота та Санчо Панси. 

 

      5. Робота з ілюстраціями С.Бродського. Запитання: 

—Подумайте, який символічний зміст малюнка із зображенням того, як герої 

вирушають у похід. Чому вони зображені крізь ґрати? (Ґрати — це умовності реального 
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худий, 

високий, 

серйозний, 

сповнений  

людської гідності, 

щедрий, 

безкорисливий. 

 

 

 
пузатий, 

малий, 

смішний, 

скупий, 

меркантильний, 

наділений здоро- 

вим глуздом, 

байдужий до праці. 

життя, далекі від романтики. Сонце далеко, але до нього йдуть дві фігури — Дон Кіхот і 

Санчо Панса. Сподіваємося, що вони дійдуть, бо такою була мрія самого автора.) 

 

IV. Застосування знань та формування вмінь.  

   1. Робота в групах: 

       а) підібрати матеріали до характеристики Дон Кіхота; 

       б) підібрати матеріали до характеристики Санчо Панси; 

       в) зробити порівняльну характеристику Дон Кіхота і Санчо Панси визначити 

спільні риси, які їх об'єднують. 

    2. Коментар учителя. Для виконання пункту в) використайте метод «Кола 

Вена»: 

              ЛИЦАР                                 спільне                 ЗБРОЄНОСЕЦЬ 

 

                                                       

 

 

 

 

 
                                                                        доброта, 

                                                           людяність, 

                                                            мудрість, 

                                                       ростодушність, 

                                                        езадоволення 

                                                           дійсністю. 

 

 

 

 

 

 

V. Закріплення знань, умінь і навичок. 

1. Повідомлення про результати роботи в групах ; 

(питання учнів, доповнення, коментар учителя). 

 

2. Складання таблиці (див. «Додаток»). 

 

VI. Узагальнення знань. 

       1. Підсумкова бесіда: 

— Якими ж якостями наділив автор свого героя-лицаря? 

Учень. Герой Сервантеса є втіленням нездоланності віри та невичерпної енергії, 

негаснучого ентузіазму і стійкості. «Чаклуни можуть прирікати мене на невдачі, але 

зламати мою впертість і мужність вони не владні», — говорить сам Дон Кіхот. У ньому 

поєднані героїзм і слабкість, мудрість і безумство, трагічність і комізм. 

Незважаючи на свою звихненість на лицарських романах, Дон Кіхот виявляє 

небувалу обізнаність і тверезо мислить стосовно всіх інших проблем. У роздумах про 

літературу, виховання, урядовців, волю, війну і мир він постає як справжній мислитель-

гуманіст.  

—У чому ви вбачаєте велич Дон Кіхота? 

Учень. Велич героя роману виявляється у його моральній довершеності і  

величезній духовній силі. Сам бідняк, він вражає безкорисливістю і щедрістю; кволий і  
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немічний, він подає приклад мужності.  

—Як ставиться автор до свого героя? 

Учень. Дон Кіхот близький Сервантесові і відбиває багато з його власних 

переконань, водночас автор показує, що героїзм його улюбленого героя недоречний, уся 

його самовідданість і готовність до подвигу користі не приносять, а сам герой смішний у 

наївних спробах жити згідно з власними ідеалами в світі, де панує ворожа їм мораль. Саме 

за намагання нерозсудливого героя переробити світ безглуздими засобами, взятими з 

арсеналу лицарського роману, письменник відмежовується від нього. 

Учитель. Зазначимо, що відкидаються не ідеали Дон Кіхота, а нерозуміння 

реальної дійсності й неспроможність тих засобів, за допомогою яких він намагався 

втілити свій ідеал. 

—А на що ж орієнтується його вірний зброєносець Санчо Панса? 

Учень. Спокушаючи Санчо Пансу, Дон Кіхот натякнув, що, можливо, він завоює 

який-небудь острів і зробить його губернатором. Тому Санчо Панса переслідує виключно 

прозаїчний розрахунок. Він, крім цього, ще іспанець свого часу, простуватий і хитрий 

ледар, який лінощам віддає перевагу перед будь-якою працею, тому й «пошуки пригод 

здались йому... не важкою повинністю, а лиш суцільним святом». Щоправда, як людина 

боязка і тверезомисляча, він під час гарячих боїв свого лицаря стоїть осторонь, 

заспокоюючи себе тим, що строгі правила забороняють зброєносцям оголювати мечі.  

Зброєносець відданий матеріальному світові. Доля, однак, пов'язала його з 

лицарем, а разом з ним — зі світом ідеальним. Діловий інтерес творить із Санчо чудеса, 

перетворює на романтика, ідеаліста, майже поета. Він починає вірити всім фантазіям Дон 

Кіхота, часом їх навіть розширює. Так він вростає в лицарський світ. 

Краще пізнавши Дон Кіхота, його благородство й великодушність, Санчо 

поступово втрачає корисливість та прозаїзм, все частіше його вчинками керує не жадоба 

до наживи, а любов до справедливості. 

Учитель. Основна ж відмінність Санчо Панси від Дон Кіхота не зовнішня, 

поверхова. Суть її в тому, що Санчо Панса — не лицар, а, отже, для нього не існує 

лицарських законів, лицарського морального кодексу. 

 

2. Відповідь учнів на проблемне запитання уроку. 

—Можна вважати героїв Сервантеса антиподами?  

Учень. Дон Кіхот і Санчо Панса не антиподи. Вони потрібні один одному тому, що 

перший бачить, що всередині його, а другий — те, що ззовні. Внутрішньо вони подібні. 

Обидва герої, правда, кожен по-своєму, добрі і людяні, обидва незадоволені дійсністю, і 

обом їм вистачає снаги та живої уяви, щоб відправитися на пошуки кращої дійсності. 

Коментар учителя. 

Дон Кіхот пізнавав життя по-своєму. Його слова почали нагадувати мову філософа, 

мудреця. Хоча це було тільки тоді, коли він говорив про все, крім лицарства. Санчо Панса 

протягом твору змінюється на краще. Вій перший зрозумів згубність ідеалістичних 

навіювань свого хазяїна, всіляко прагнув повернути його до дійсності. Та разом із тим у 

результаті спілкування з Дон Кіхотом Санчо Панса пройнявся гуманістичними 

прагненнями, мріями, ідеями і намагався втілити їх у життя. 

 

VІ. Оцінювання. 

 

VІІ. Домашнє завдання. 

1. Скласти усний твір на тему «Яким я вважаю Дон Кіхота: благородним  

лицарем чи божевільним?». 

        2. Підготувати повідомлення на тему «Донкіхоти нашого часу». 

        3. Підібрати висловлювання відомих   людей про Дон Кіхота.  

        4. Повторити правила побудови виступу (з уроків української мови). 
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Урок №56 
 

Тема.               Розвиток  мовлення. Урок-дискусія на тему: 

                   «Чи  потрібні  зараз донкіхоти?» 
 

Мета:              допомогти учням систематизувати знання з вивченої теми; 

                        розвивати у школярів уміння працювати з додатковою 

                        літературою, формувати свої думки, аргументувати свою 

                        точку зору; виховувати толерантність поведінки під час 

                        обміну думками. 

 

Обладнання: таблиця з висловами видатних людей про твір Сервантеса 

                        (вивішена на дошці), пам'ятка «Правила дискусії».  

 

У мене ясна мета — всім зробити добро  

і нікому не заподіяти лиха. І за це я...  

заслуговую осуду? 

М.Булгаков 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Підготовка до сприйняття теми. 

 

Вступне слово вчителя. Вже у XVII ст. образ Дон Кіхота відчужується від 

літературного твору і починає самостійне життя у творах інших авторів. Лопе де Вега, 

Кальдерон, Гонгора створювали свої п'єси, використовуючи образ Дон Кіхота для 

роздумів. 

Ім'я Дон Кіхота стало загальним. Дон Кіхотом називали шляхетну, але наївну 

людину, яка самовіддано й непохитно відстоює нездійсненну мету, а також 

безґрунтовного мрійника, смішного в своїй неспроможності розібратися в реальній ситу-

ації і в безсиллі виправити її.   

Чи потрібні донкіхоти сьогодні? 

 

ІІ. Оголошення теми, епіграфа уроку. Коментар епіграфа. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

Перевірка домашнього завдання (робота в групах): 

—Підготувати виступи на захист своєї думки, враховуючи тему уроку. Згадайте (з 

уроків української мови) правила побудови виступу. (Теза —докази — аргументи — 

висновок.) 

 

        ІV. Формування знань, умінь і навичок. 

1.  Ознайомлення з пам'яткою «Правила дискусії» (Див. «Додаток». Можна 

сформулювати свої пункти.) 

 

2. Робота з таблицею.  

     Запитання: 

—З якою точкою зору ви не можете погодитися? Чому? 

—Який можна зробити висновок, враховуючи різні думки? 

—Чиє висловлювання про роман Сервантеса вам близьке? 
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3. Виступи учнів. 

 

4. Постановка проблемного завдання. 

Дотримуючись правил ведення диспуту, спробуйте висловитися  «за» чи 

«проти» донкіхотства. Чи є місце Дон Кіхотам у нашу добу чи немає? Обґрунтуйте свою 

позицію. 

 

 5. Висловлювання учнів, дискусія. 

 

        V. Узагальнююча бесіда. Підбиття підсумків дискусії.  

         Учням пропонується відповісти на питання: 

—Образливе чи почесне прізвисько Дон Кіхот?  

Поясніть чому. 

 

VІ. Підсумкове слово вчителя. 

 

VІІ. Оцінювання. 

Домашнє завдання: 

Опрацювати одну з тем: «Благородний рицар Дон Кіхот — герой і дивак», «У чому 

сила і слабкість Лон Кіхота?»,   «Чи існують Дон Кіхоти в наші дні?», «Дон Кіхот — образ 

комічний чи трагічний?». 

 

 

          Для нотаток 
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Урок №57 
 

Тема.                    Розвиток мовлення. Письмовий  твір-роздум за 

                      романом Мігеля  де  Сервантеса Сааведри  

                     «Дон Кіхот» 
 

Мета:                синтезувати читацькі враження і спостереження учнів; 

                          розвивати писемне зв’язне мовлення, вміння самостійно 

                          мислити;   працювати над розвитком навичок аналізу та 

                           творчого підходу до завдання; сприяти  створенню творчої 

                           атмосфери. 

 

Обладнання:  тексти роману М.Сервантеса «Премудрий ідальго  

                          Дон Кіхот Ламанчський» 

 

ХІД УРОКУ 
 

 I. Оголошення теми та мети. 

 

II. Мотивація навчальної діяльності. 
   Багато років людство читає «Дон Кіхота» М.Сервантеса: захоплюється, сміється 

й сумує над долею героїв. Кожна нова епоха розуміє цей твір по-своєму, кожен вдумливий 

читач знаходить у ньому відгуки на якісь свої думки й почуття.  

 

ІІІ. Застосування, закріплення знань, умінь і навичок. 

1. Оголошення тем творчих робіт, запропонованих на попередньому уроці. 

2. Коментар учителя щодо написання творчої роботи. 

3. Самостійна робота учнів над твором-роздумом. 

 

IV. Домашнє завдання. 

     Підготуватися до тематичного оцінювання. 

 

 

               Для нотаток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 196 

Урок №58 
 

Тема.          Тематичне оцінювання №7(контрольне тесту- 

                 вання). Узагальнення вивченої теми. Дон Кіхот     

                  – вічний образ всесвітньої  літератури 
 

Мета:             перевірити рівень знань із теми; засвоїти поняття «вічний  

                        образ», «донкіхотство»; розвивати аналітичне мислення; 

                        допомагати формуванню світогляду школярів; 

                        виховувати благородство думок та вчинків. 

 

Обладнання: портрет письменника; різні видання роману 

                         «Дон Кіхот»; ілюстрації до твору; тестові завдання. 

 

Хто каже, що вмер Дон Кіхот? 

Цьому ви, будь ласка, не вірте! 

Бо він не підвладний ні часу, ні смерті - 

В новий вирушає похід. 

                                            Юлія Друніна  

 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми та мети. 

 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

1. Вступне слово вчителя. 
    Високе прагнення  добра, бажання пізнати самого себе, стати Людиною у 

кращому розумінні цього слова — такі ідеї були характерними для гуманістів епохи 

Відродження, до яких належав Мігель де Сервантес Сааведра. Його палке слово вражало 

людей своєю значущістю, змушувало замислитися над життям, відроджувало бажання 

наблизитися до ідеалу. 

Багато дивного та, на перший погляд, незрозумілого ви знайшли на сторінках 

роману М.Сервантеса «Дон Кіхот».  

Минають століття, змінюються покоління, а роман славетного іспанця продовжує 

жити. 

2. Робота з епіграфом (коментар учнів). 

 

ІІІ. Контрольне тестування (12 запитань). 
1. Сюжет роману «Дон Кіхот»: 

  а) запозичений із лицарського роману; 

  б) з реального життя; 

  в) є історичним анекдотом; 

  г) є оригінальною авторською вигадкою. 

2. Виносячи в заголовок епітет «премудрий» чи «хитромудрий», 

    Сервантес: 

  а) іронізує над своїм героєм, який перечитав стільки пустих книг, що 

      дійшов до божевілля; 

  б) показує, що загальна характеристика дивацтв героя не є глибинною 

       суттю цього образу; 

  в) наслідує традиції середньовічного роману; 
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  г) демонструє розум героя. 

3. Дон Кіхота вважають божевільним, бо він: 

  а) хоче відродити «золоту добу»; 

  б) сплутав вигадку і дійсність, перебуває в світі ілюзій; 

  в) занедбав господарство; 

  г)  читає книги. 

4. Дон Кіхот найбільше цінував лицарські романи за: 

  а) захоплюючий сюжет; 

  б) величні описи боїв і двобоїв; 

  в)  зображення дивовижних пригод; 

  г) наявність героя – лицаря, який здійснював подвиги в ім’я дами серця. 

5. Санчо Панса пішов зброєносцем до Дон Кіхота: 

  а) з жалю до сусіда, прагнучи йому допомогти; 

  б) мріючи розбагатіти в походах; 

  в) тому що вірив у ідеали лицарства; 

  г) через схильність до пригод і авантюр. 

6. Чим займався Санчо Панса до того, як став зброєносцем? 

  а) написанням романів; 

  б) виготовленням зброї; 

  в) скотарством; 

  г) землеробством. 

7. Своєрідність образу Санчо Панси і його значення у всесвітньому літературному 

процесі полягає в тому, що це: 

  а) перша пародія на зброєносця; 

  б) перший реалістичний образ селянина; 

  в) персоніфікований образ народу; 

  г) втілення рис «хитрого героя» в літературі. 

8. Як Алонсо Кіхано назвав свого коня? 

  а) Росинант; 

  б) Прудконогий; 

  в) Мужній; 

  г) Ламанчі. 

9. Хто назвав Дон Кіхота Лицарем Сумного Образу? 

  а) Санчо Панса; 

  б) Дульсінея; 

  в) граф; 

  г) графиня. 

10. Дон Кіхот напав на вітряки: 

  а) заради жарту; 

  б) щоб помститися за побитого хлопчика; 

  в) прийнявши їх за велетнів; 

  г) щоб перевірити свою силу. 

11. Художній конфлікт в романі «Дон Кіхот» полягає в зіткненні: 

  а) розуму та пристрасті; 

  б) дійсності й вигадки; 

  в) ідеальних уявлень і неідеальної реальності; 

  г) містики та романтики. 

12. Яким із епізодів закінчується роман-пародія, переростаючи в 

      трагікомічний епос іспанського життя XVI – XVII ст.: 

  а) посвятою Дон Кіхота в лицарі; 

  б) спаленням лицарських епігонських романів; 

  в) губернаторством Санчо Панси; 
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  г) вигнанням лицаря. 

 

IV. Застосування знань, умінь і навичок. 

1. Творче завдання.  

Довести чи спростувати думку російського критика В.Г.Бєлінського: «Кожна 

людина є трішки Дон Кіхот». 

 

     2.  Коментар учителя. 

Незважаючи на застарілі, на перший погляд, переконання, герой Сервантеса 

випередив свій час. Адже він чесний, благородний, безкорисливий, піклується про людей, 

бажає їм добра. Але втілювати шляхетні наміри необхідно іншими методами, яких, на 

жаль, Дон Кіхот не знає. Та люди ще не готові їх сприйняти. Їхні душі потрібно відродити, 

повернути до добра, щоб вони зрозуміли усю глибинну сутність прагнень Дон Кіхота, 

змогли осягнути їх розумом і серцем. 

 

— Поміркуйте,  чи  можна говорити про актуальність роману Сервантеса 

 у XXI ст.? Чому? 

Iван Якович Франко говорив про невмирущість образів твору, називаючи їх 

вічними. Що ж таке  «вічний образ»? 

 

3. Робота зі словником літературознавчих термінів. 

Вічні образи — це такі образи, які за глибиною художнього узагальнення виходять 

за межі конкретних творів та зображеної в них історичної доби, містять невичерпні 

можливості філософського осмислення буття. 

 

4. Запитання для учнів: 

— Чому ж Дон Кіхота називають «вічним образом»? (Вічними образами називають 

літературних і міфологічних персонажів, які мають загальнолюдське значення і втілені в 

численних зразках літератури та інших видів мистецтва різних країн та епох: Прометей, 

Фауст, Гамлет, Дон Жуан та ін. Вічні образи сприймаються як символи нескореності 

людського духу, протесту, здатності на самопожертву заради істини, добра і 

справедливості. Тому в когорті вічних образів почесне місце по праву належить Дон 

Кіхоту). 

 

5. Слово вчителя. 

    Від часу виходу книги М.Сервантеса й до наших днів образ Дон Кіхота дає 

натхнення митцям різних жанрів. Так, відомі картина О.Дом'є (1851), ілюстрації Г.Доре 

(1863), графіка П.Пікассо. У XVIII ст. Дон Кіхот став популярним на оперній сцені (опери 

за цим сюжетом написали  

Д.Рісторі, Д.Паізіелло, Дж.Пуччіні, А.Сальєрі). 1910 р. була поставлена опера «Дон Кіхот» 

Ж.Массне, в якій головну роль виконував Ф.Шаляпін. 

Дон Кіхот став «вічним образом». Він має довгу історію тлумачення та 

переосмислення. Видатний знавець мистецтва Ренесансу М.Бахтін зауважив, що 

«...тлумачення були необхідним і органічним розвитком цього образу, продовженням 

закладеного в ньому незавершеного спору». 

 

6. Робота над проблемним питанням: 

— Як ви розумієте поняття «донкіхотство»? 

( Критики XIX ст. вважали, що поняття «донкіхотство» означало замріяну людину, 

смішну й незугарну у своїй неспроможності розібратися у реальній ситуації та безсилу 

виправити її). 

Коментар учнів. 
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7. Пошукова робота. 

— Чи відомо вам, як сприймали цей образ відомі діячі науки і культури? 

Учні. Гейне з дитинства плакав, коли читав, як переміг Дон Кіхота мерзенний 

цирульник Самсон Карраско, і в зрілому віці на «фатальних роздоріжжях» свого життя 

прикликав образ «худорлявого лицаря». 

Герцен величав Дон Кіхотами мрійників і бунтарів. 

Ейнштейн, якого не без підстав вважали за Дон Кіхота, черпав наснагу в цьому 

образі. 

Достоєвський вважав, що Дон Кіхот «найпростіший душею і одна з найбільших 

серцем людина». 

Недаремно ж кілька століть вчені замислюються над його загадками, а читачі 

розмірковують, хто ж він насправді — нікчемна хвора людина чи благородний лицар, що 

наперекір здоровому глузду намагається творити лише добро? І чому в XVI ст. в Іспанії 

з'явилося 120 подібних романів? Чому образ Дон Кіхота піднесли до категорії «вічних», а 

роман перекладений усіма найпоширенішими мовами світу? 

 

8. Завдання для дослідницької групи учнів. 

— Що вам відомо про засвоєння роману Сервантеса українською літературою? 

Учні.  Український читач познайомився з романом «Дон Кіхот» рідною мовою 

досить пізно. Першим почав популяризувати його Іван Франко. У 1891 р. він опублікував 

віршовану переробку «Пригоди Дон Кіхота». Невелика за обсягом, поема Франка передає 

дух об’ємного прозового твору Сервантеса, зберігає жарт, іронію, сатиру, сум крізь 

усмішку та деякі інші ознаки     оригіналу.     Працював над перекладом роману   сучасник   

І.Франка В.Самійленко. Але рукопис його перекладу зник безслідно. У 1927 р. з'явився 

переклад М. Іванова. Та й цей переклад, який перевидавався у 1935 і 1936 рр.,  був 

неповним, спрощеним. Він давав уявлення не стільки про роман, скільки про основну його 

сюжетну лінію. Неповноцінним був також повний переклад В.Козаченка  і  Є.Кротевича  

(1955),  виконаний  з  російського  перекладу  

М.Любимова. Публікація роману в перекладі М.Лукаша, розпочата журналом «Всесвіт» у 

60-ті роки, відкладена майже на тридцять років через ідейну опозитивність автора. Вид-

рукуваний роман у 1995 р. Переклад М.Лукаша вражає лексичним багатством і ви-

тонченістю стилістики. 

 

V.  Підсумкове слово вчителя. 

      Прометей, Гамлет, Дон Жуан, Фауст, Дон Кіхот... Ці імена відомі всім 

освіченим людям. Вони вийшли за рамки своїх епох, відображаючи явища 

загальнолюдського змісту. Їх називають «вічними», світовими образами, до них знову і 

знову звертаються митці, над ними розмірковує кожне наступне покоління людей. За кого 

б ви не вважали Дон Кіхота — за невиправного мрійника та дивака, за взірець високого 

служіння ідеалові чи за людину, що неспроможна розібратися в дійсності, — все одно він 

зачепив ваші думки і серце, викликав співчуття або захоплення. А в цьому і є вище 

покликання письменника, сенс його творчості. 

Образ Дон Кіхота живий, і кожне нове покоління намагається зрозуміти його, 

знайти щось цікаве для себе… 

 

VI. Оцінювання. 

 

VII. Домашнє завдання. 

Підготувати повідомлення про Англію доби Відродження, інформацію про життя і 

творчість В. Шекспіра; читати трагедію «Ромео і Джульєтта». 
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Урок №59 
 

Тема.                 Вільям Шекспір – геніальний англійський 

                     драматург і поет доби Відродження  
 

Мета :                висвітлити основні факти життя і творчості Шекспіра, визначити  

                            місце письменника в історії англійської та світової літератури; 

                            розвивати навички самостійної роботи, дослідницької діяльності, 

                            вміння готувати повідомлення на задану тему; виховувати любов 

                            до художнього слова. 

 

Тип уроку:        урок засвоєння нових знань. 

 

Обладнання:     портрет В. Шекспіра, записи творів Бетховена. 

 

                                             Вони писали кожен свою п`єсу 

                                             Шекспір -  свою , а королева іншу.                                               

                                                                              Л. Костенко 

           

ХІД УРОКУ 
 

I. Організаційний момент. 

 

II. Актуалізація опорних знань. 

 

1. Слово вчителя. 

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо знайомство із творчістю митців 

Відродження – однієї з найбільш знаменних епох в історії людської цивілізації 

  

 2. Стратегія « Гронування». 

Методичний коментар 

Для роботи за даною стратегією учням пропонується записати асоціації , що 

виникають у них зі словом « Відродження». 

Спочатку учні працюють у своїх зошитах. 

Наступний етап роботи : збір інформації й запис єдиного спільного грона на дошці. 

Повторюються особливості епохи Відродження. 

 

3. Бесіда: 

—  Яких велетнів виплекала дана епоха в галузі літератури і мистецтва? 

—  Титанів Відродження називають гуманістами. В чому полягає гуманістичний 

пафос доби європейського Відродження? 

—  Охарактеризуйте  особливості епохи Відродження. 

Вчитель. Вершиною літературної епохи стала творчість Вільяма Шекспіра, 

визначного поета, одного з найвідоміших драматургів світу. 

 

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Вчитель. Перш ніж ми перейдемо до знайомства із життєвим і творчим шляхом 

поета, розглянемо особливості англійського театру доби Відродження. Отож, запишемо 

тему уроку. 
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Мета нашого уроку: розкрити особливості англійського театру ХVI ст. , 

познайомитись із біографією В. Шекспіра; розвивати уміння користуватись театральною 

лексикою; виховувати естетичні смаки й шанобливе ставлення до театру, його історії. 

Читання та обговорення епіграфа  

 

IV. Формування нових знань, умінь і навичок 

 

1. Бесіда за темою « Англійський театр епохи Шекспіра». 

— Коли в Англії створено професійний народний театр? 

— Яким чином було побудовано перше приміщення театру в Лондоні? 

— Назвіть імена відомих драматургів та акторів англійського театру доби 

Відродження. 

— Розкажіть про вистави, акторську трупу, глядачів та будову знаменитого 

лондонського театру « Глобус» 

 

2. Коментар вчителя.  

Біля вхідних воріт стояли стовпи з рекламними афішами, над ворітьми височіла 

статуя Геркулеса, який тримав на плечах небесну сферу. Звідси й назва театру – «Глобус». 

На «небесній сфері» був написаний вислів римського письменника Петронія: «Весь світ 

лицедіє» (латиною). У придворних театрах вистави відбувалися лише  на свята – 15-25 

вечорів на рік. У публічних театрах вистави грали весь рік, хоча й не щодня, вони тривали 

з 2 до 4-5 год. Як глядачі дізнавались про назву вистав? Над сценою висів плакат із 

назвою п`єси, наприклад, « Дванадцята ніч». 

 

3. Словникова робота. 
Театр- місце для видовищ і саме видовище, вистава. 

Лицедійство – гра на сцені, прикидання. 

Драма- ( з грец. дія) - один з літературних родів, який змальовує світ у формі дії. 

Драматичні твори поділяються на окремі види та жанри: драма, трагедія, комедія, 

водевіль, мелодрама, трагікомедія. 

Трагедія – драматичний жанр, в основі – зіткнення сильних характерів, конфлікт, 

який закінчується загибеллю героїв. 

Мельпомена- муза трагедії. 

Ремарка – авторське роз`яснення , вказівка для виконавців та читачів. 

 

4. Слово вчителя.  

Одним із яскравих представників англійського Відродження є Вільям Шекспір. 

Ім`я Шекспіра завжди супроводжується епітетами “ величний» , «геніальний» , 

«надзвичайний», « неповторний». Він був видатним митцем усіх віків і народів. Тому 

невипадково автор антології « Сто кращих літераторів» (1999) Деніел Берт помістив його 

ім`я першим у списку світових класиків. Шекспір визнаний неперевершеним майстром 

слова і майстром у відтворенні всієї гами людських почуттів і пристрастей. Кожне 

покоління знаходило для себе у творах Шекспіра актуальний для себе смисл. 

 

5. Повідомлення учнів – « біографів» про життя і творчість 

 В. Шекспіра ( у формі усного журналу). 

—  Сторінка 1. Стратфордська версія, або Шекспір і його родина 

—  Сторінка 2. На лондонських сценах, або Шекспір – актор і драматург 

—  Сторінка 3.  Три творчі хвилі, або Спадщина драматурга 

—  Сторінка 4. « Шекспірівське питання» 

Учень. Оскільки біографія драматурга неповна, не залишилося ні щоденників, ні 

листів, ні спогадів сучасників про нього , то не раз виникало запитання: а чи існував такий 
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письменник взагалі, чи не приховувався під його ім`ям хтось інший? Як відомо, Шекспір 

отримав лише початкову освіту, то чи ж міг він створити такі вишукані за формою й 

глибокі за змістом твори , які свідчать про те , що їх автор є високо ерудованою , 

надзвичайно освіченою людиною свого часу?  

Хто б не була ця людина , вона була сином свого часу, своєї культури, яка зробила 

крок у майбутнє. Сьогодні доведено, що автором шекспірівських творів була одна 

людина, цілком імовірно , той самий Шекспір, який народився у Стретфорді. 

 

6. Слово вчителя.  

Ми мало знаємо про особисте життя Шекспіра, але він залишив нам головне – свої 

драми. Вони не помирають, як і всі дійсно великі твори мистецтва. Кожне покоління 

находить в них глибини, шукає і находить те, що продовжує торкати за живе, заставляє 

задуматись, кличе, надихає. 

Драми Шекспіра надихали великих поетів і мислителів, художників і композиторів. 

У Шекспіра вчились Стендаль, Гюго і Бальзак.  

Творчість Шекспіра залишила помітний слід в українській літературі.  

М. Старицький, Ю. Федькович, П. Мирний, П. Куліш, Леся Українка, 

 І. Франко, М. Рильський, Б. Тен , Д. Павличко перекладали твори великого 

англійського драматурга.  

П`єси Шекспіра з успіхом ідуть на сценах українських театрів. 

 

V. Застосування знань, умінь, навичок. 

1. Бесіда: 

— Що ви дізнались про життя і творчість англійського драматурга В. Шекспіра? 

— На які етапи поділяють літературознавці творчість англійського генія? 

— У чому суть «шекспірівського питання»? 

— Що таке драма, трагедія? 

 

2. Вчитель. У літературознавстві виділяють три періоди у творчості драматурга. У 

третьому написано три трагікомедії, одна з них «Буря». Ця зворушлива п`єса надихнула 

великого німецького композитора Л. Бетховена на написання знаменитої сонати 

«Apassionata». Послухайте,  яке вирішення знайшов твір у німецькому музичному 

мистецтві. 

                      ( Звучить мелодія) 

 

VI. Домашнє завдання: 

Повторити відомості про сонет. Прочитати сонети В. Шекспіра 

Індивідуальні завдання учням – пошуковцям про історію створення сонетів  

В. Шекспіром. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №60 
 

Тема.                  Шекспірівські сонети – перлини світової лірики 

 

Мета :                 розкрити ідейно – художній зміст сонетів Шекспіра; розвивати 

                             навички свідомого читання , критичного аналізу прочитаного, 

                             дослідницької діяльності; виховувати повагу до високих людських 

                             почуттів. 

 

Тип уроку:         урок – дослідження. 

 

Обладнання:      портрет В. Шекспіра, тексти його сонетів, репродукції картин 

                              живописців доби Відродження: Леонардо да Вінчі « Джоконда», 

                              « Мадонна Літта» , Рафаель  « Святе сімейство»,  

                              « Мадонна Конестабіле», « Сікстинська мадонна»; картки з 

                              індивідуальними завданнями. 

 

Картка №1          Порівняти зображення коханої жінки у сонетах Ф. Петрарки  

                              ( сонет №160) і В. Шекспіра (сонет №130). 

 

Картка №2           Познайомитись з репродукціями митців доби Відродження . 

                               Який ідеал жінки намагалися створити на своїх полотнах 

                                художники епохи Відродження ? Якій темі присвячували свої 

                                картини? 

 

                                                                                   Сонети – це ключ, котрим Шекспір 

                                                                                    відкрив своє  серце. 

                                                                                                              Вільям  Вордсворд 

                                 

ХІД УРОКУ 
 

I. Організаційний момент. 

 

II. Актуалізація опорних знань. 

Розповідь учнів про загадку постаті Шекспіра та « шекспірівське питання» в 

літературознавстві. 

 

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 

1. Слово вчителя. До нас завітав Шекспір! Ми познайомилися із оповитим 

таємницею його життям, торкнулися глибини «шекспірівського питання». Літератор 

Шекспір залишив багату спадщину: 154 сонети, 2 поеми, 37 драматичних творів. 

 Зверніть увагу на портрет письменника , виставку його творів.  

 

2. Повідомлення теми , мети.  

Наше завдання: опрацювати зміст сонетів Шекспіра, зробити спробу виділити в 

них основні змістові лінії, намагатися зрозуміти життєве кредо автора.  

 

3. Запис епіграфа, коментар. 

 

IV. Формування нових знань , умінь, навичок. 
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1. Слово вчителя. 

 Ну що ж, друзі, ми вирушаємо у чарівну країну сонетів. І перша наша зупинка – 

сонет 21.Він допоможе нам краще зрозуміти самого Шекспіра.  

« Я уст своїх брехнею не поганив…» - таке життєве кредо Шекспіра випливає із 

його сонета. Тому він вірить: 

 « Надгробків царських мармурові плити переживе потужний мій рядок…» . 

 

2. Виразне читання 21 сонета. 

 

3. Бесіда: 

—  Цей сонет зображує Шекспіра як людину і поета. В яких рядках поет формує 

свій головний життєвий і творчий принцип? 

—  Як це характеризує поета?  

—  З ким сперечається він у цьому вірші? 

—  Чому автор не йде « тропою віршоробів»? 

—  Чому для нього « правда – над усе»? 

—  Як ви розумієте останні два рядки? 

 

4. Коментар вчителя. І дійсно , яскравим виявився талант Шекспіра – лірика, його 

пісні сповнені любові (як зазначав він сам). У його 154 – х сонетах, крім теми кохання та 

палкого прагнення до щастя , знаходимо болісні роздуми над проблемами добра і зла, 

кохання і зради, любові і ненависті. Поет засуджує підлість , марнолюбство , 

несправедливість, підносить силу та значення мистецтва.  

 

5. «Мозковий штурм». 

—  Пригадайте, що таке сонет? 

—  Із сонетами яких поетів ви вже знайомі? 

—  Які теми і образи характерні для сонетів Данте і Петрарки? 

( У сонетах ці поети намагалися осмислити такі філософські поняття , як життя і 

смерть, призначення людини у світі, створювали образ Прекрасної Дами, висловлювали 

гіркі почуття суму за втраченим коханням) 

 

6. Повідомлення пошукових груп. 

Таємниця перша: Загадка «W .H. » ( історія створення сонетів Шекспіра, тематика, 

структура збірки та її присвята – «W. H.») 

Кожен рядок – це чутливе серце поета, його оголена душа. І досі вчені 

сперечаються, кому присвячені сонети Шекспіра, кого він змалював у своїх творах? 

Присвяту «W.H» дослідники трактують по – різному. За однією з версій , W.H – це той, на 

честь кого написані сонети, за другою – це особа , завдяки якій видавець Торн зміг їх 

надрукувати. 

Усі сонети Шекспіра поділяються умовно на 3 групи (запис у зошити) : 

1. Сонети, присвячені другові (1-126); 

2. Сонети, присвячені коханій ,«смаглявій леді» ( 127 – 152); 

3. Сонети, в яких оспівується радість і краса кохання ( 153 – 154) 

 

7. Вчитель.  

154 сонети Шекспіра і до цього часу містять у собі багато таємниць. Написані, як 

вважають дослідники, між 1592 і 1598 роками, вони присвячені двом особам. 

Прийшли мені на горе і на страх 

Любові дві в супутники щоденні. 

Юнак блакитноокий – добрий геній, 

І жінка – демон з мороком в очах ,- 
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Так пише поет у 144 сонеті. Хто цей друг, який став героєм більшості ліричних 

сповідей поета, і хто та красуня, що подарувала йому щастя і горе, достеменно не відомо.  

Образи вродливого шляхетного юнака і гордої, свавільної жінки залишилися у століттях. 

Більшість сонетів Шекспіра можна вважати гімном на честь дружби. 

  

8. Виразне читання №121 сонета В. Шекспіра. 

Запитання до учнів: 

— Про що розповідає цей сонет? 

— Визначте його  головну думку. 

— Що означає для поета дружба? 

— Чому саме в добу Відродження таку велику увагу приділяють дружбі? 

— Як ви думаєте, яким товаришем був Шекспір? 

— Чи можна вважати людину щасливою, якщо в неї є друг? 

— Як ви розумієте рядки: « Та я ж високий як для них. Бігме їм це не з руки. А хто 

ж мене зігне?» 

 

9. Слово вчителя.  

Жінка , яку оспівує Шекспір отримала в літературі назву « смаглява леді». У добу 

Відродження існував культ жіночої краси. Митці того часу зображували свій ідеал у 

прекрасних портретах. Увесь світ захоплюється відомими шедеврами Рафаеля і Леонардо 

да Вінчі, репродукції яких перед вами. Зараз ми послухаємо учня, який працював за 

карткою №2. Він розповість про ідеал жінки доби Відродження. 

Учень. На цих картинах я бачу загадкові , піднесені образи жінок. У більшості це 

мадонни, художнє втілення Діви Марії. Митці доби Відродження втілювали у численних 

мадоннах індивідуальні уявлення про земну жіночу красу. Досконалі пропорції обличчя 

цих прекрасних жінок виражають тиху радість, материнську ніжність, внутрішній спокій. 

Вони сповнені смирення перед життям. Чистота, лагідність душі надають особливої 

принадності жінкам доби Відродження. 

 

10. Повідомлення пошукових груп. 

Таємниця друга: Хто вона – « смаглява леді сонетів» , котру Шекспір увічнив у 

своїх поезіях? 

Серед можливих прототипів « смаглявої леді» сонетів Шекспіра називають доньку 

придворного музиканта Б. Бассано Емілію, придворну даму королеви Єлизавети Мері 

Фіттон та інших жінок. Не так вже й важливо, кому поет присвячував свої сонети , 

головне, що він розкрив все багатство й розмаїття проявів кохання, показав невмирущість 

цього почуття.  

Вчитель. Данте і Петрарка в своїх сонетах також дали зразки поетичного бачення 

жінки як втілення досконалості. А якою ж бачить свою кохану Шекспір?  

 

11. Виразне читання сонета № 130. 

Запитання до учнів: 

— Чи гарна жінка, яку змальовує поет? Доведіть свою думку рядками вірша. 

— Що робить її привабливою? ( Його дама – земна жінка) 

— Як у цьому вірші Шекспір ще раз підкреслює свої творчі принципи?( У віршах 

Шекспіра – правда, тому поет не сприймає лукавства, брехні, пустих похвал) 

Вчитель. Давайте згадаємо один із сонетів, який Петрарка присвятив Лаурі. 

 

12. Виразне читання сонета 160 Петрарки. 

—  Як змальовані герої сонетів Петрарки і Шекспіра?( Відповідь учня , який 

працював за карткою №1) 
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Учень. « Смаглява леді» Шекспіра – жива жінка, а не ідеальна красуня . Усе в ній 

природно і просто , а тому – привабливо. Якщо в сонетах відомого італійського поета 

Петрарки , звичайно, описується золотокоса, ангелоподібна красуня, горда і неприступна, 

то Шекспір намагався змалювати реальний образ. Це смаглява брюнетка не дуже гарна, 

але вона здається прекрасною закоханому в неї поетові. 

 

V. Застосування знань, умінь, навичок. 

1.  Прослуховування грамзапису пісні на слова сонета№90 у виконанні А. Пугачової 

або С. Нікітіна 

— Які почуття ліричного героя знайшли відбиток у цьому сонеті? 

— Чи вдалося виконавцям передати емоційну напругу сонета? 

2.  Бесіда: 

— Яке місце у літературній спадщині поета займають сонети? 

— Кому присвячені сонети Шекспіра? Хто був адресатом усіх маленьких 

шедеврів? 

— Хто ліричний герой сонетів Шекспіра? 

 

VI. Домашнє завдання. 

Свої враження від сонетів викласти у творі – мініатюрі « Сонети Шекспіра». 

Вивчити один із сонетів В.Шекспіра напам`ять 

 

 

Для нотаток 
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Урок №61 
 

Тема.                    Виразне читання сонетів В. Шекспіра 

 

Мета:                   удосконалювати вміння виразно читати вірші напам’ять й 

                              слухати; уміння триматися перед аудиторією; виховувати уважне 

                              ставлення до виконавця, любов до поезії. 

 

Тип уроку:          урок виразного читання. 

 

                                                                                              Адресовані людям вірші – 

                                                                                              Найщиріший у світі лист 

                                                                                                                        Л. Костенко 

 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Організаційний момент. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

 

1. Бесіда: 

— Про що йде мова у сонетах Шекспіра? 

— Визначте коло тем і проблем, які порушує письменник. 

— Хто є героями сонетів Шекспіра? 

— Чи сподобалися вам сонети Шекспіра? 

— Які рядки особливо зворушили вас? Чому? 

 

2. Завдання для учнів. 

— Знайдіть рядки, в яких оспівується кохання. Що таке кохання у розумінні 

Шекспіра? 

— Знайдіть рядки, в яких звучить тема тлінності буття. Що , на думку Шекспіра, 

можна протиставити тлінності? 

 

IV. Формування нових знань, умінь, навичок. 

 

1.Виразне читання сонета; № 66 в оригіналі та перекладах І. Франка, Д. 

Павличка, Д. Паламарчука. 

 

2.Аналіз вірша: 

— Яким постає ліричний герой у цьому вірші? 

— Що створює трагічний настрій сонета? 

— Чому тут з`являється образ смерті? 

— Як поет описує навколишній світ? Що не влаштовує його в цьому світі? 

— Що протиставляється смерті в останніх двох рядках? Чи можна їх назвати 

втіленням основної думки твору? 

— Доведіть, що сонет №66 виходить за межі суто любовної лірики. Які 

філософські проблеми тут порушуються? 
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3. Виразне читання сонета № 116. 

 

4. Усне малювання. 

— Яким ви уявляєте собі образи цього вірша? 

 

5. Аналіз вірша: 

—  Які почуття втілені у даному сонеті? 

— Розкрийте основний конфлікт твору, його ідею 

— Які художні засоби використовує перекладач для відтворення головної думки 

сонета? 

 

6.Виразне читання сонетів учнями.  ( Якщо є можливість виразне читання може 

проходити під музичний акомпанемент). 

 

Слово вчителя про критерії оцінювання 
1.Передати думки і почуття автора. 

2. Правильно передати зміст тексту 

3. Дотримуватися логіко – граматичних пауз 

4. Дотримуватися правил орфоепії 

5. Використовувати допоміжні засоби емоційно – образної виразності: міміку, 

жести, позу, темп мовлення 

 

7. Висловлення  вражень від поезій .  

 

V. Узагальнення вивченого. 

Слово вчителя. Слід пам`ятати, що Шекспір – гуманіст. Він висловив важливу 

думку: заради чого варто жити? Відомо, що людина смертна, творіння її рук недовговічні. 

Але Шекспір, поет доби Відродження, не впадає у розпач, не біжить від світу. Він 

присвячує життя творенню духовних цінностей. Вищий смисл свого буття він бачить у 

мистецькій творчості. Мистецтво, поезія, витвори людського генія – безсмертні. Тому я 

хочу звернутися до сонета 55, темою якого є творчість що переживе віки: 

                Ти смерті й забуття минеш дорогу 

                І, відшукавши путь в людські серця, 

                Вперед ітимеш із віками в ногу, 

                Аж доки дійде світ свого кінця. 

                І в день суда ти житимеш у слові,  

                В піснях моїх, що сповнені любові. 

 

VI. Домашнє завдання: 

— Прочитати 1 і 2 дії  трагедії В. Шекспіра « Ромео і Джульєтта». 

— Підібрати цитати для характеристики образів Ромео і Джульєтти. 

— Учням – літературознавцям розповісти про історію написання п`єси. 

— Намалювати малюнки до трагедії 
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Урок №62 
 

Тема.                   Образи юних закоханих, засоби розкриття сили 

                      їхніх почуттів у трагедії Шекспіра « Ромео і 

                      Джульєтта» 

 

Мета:                  допомогти учням зрозуміти зміст трагедії, поглиблювати навички 

                             аналізу образів п`єси ; навчати вдумливому й уважному читанню 

                             та коментуванню тексту трагедії; формувати естетичне ставлення 

                             до зображення світлих людських почуттів у творах художньої 

                             літератури. 

 

Обладнання:      тексти трагедії В. Шекспіра « Ромео і Джульєтта»; виставка 

                              учнівських малюнків; увертюра П. Чайковського « Ромео і 

                              Джульєтта». 

 

Тип уроку:           поглиблене вивчення художнього твору. 

  

                                                                Любов – це смолоскип, що має світити вам на     

                                                                 ваших дорогах.  

                                                                                                                           Ф. Ніцше 

 

                                                                 Кохання може все і все здолає… 

                                                                                                                          В. Шекспір 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Організаційний момент. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

 

1. Бліц – опитування: 

— Що таке трагедія? Які особливості шекспірівської трагедії? 

— Пригадайте, у кого Шекспір запозичив сюжет трагедії « Ромео і Джульєтта» 

— Як відображаються в трагедії проблеми епохи Відродження?  

— Доведіть, що трагедія розвивається динамічно. ( Характер головних героїв 

подається у розвитку  на початку Ромео і Джульєтта інші, ніж в кінці трагедії). 

 

2. Захист – представлення учнями власних малюнків. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 

1. Оголошення теми, мети , епіграфів . 

 

2. Робота з епіграфами. 

( Звучить запис увертюри П. Чайковського ) 

—  Як  характеризує кохання німецький філософ Ф. Ніцше? 

— Чи можна з цих слів зрозуміти , якого значення у житті людини надає філософ 

коханню? 

—  Як у фразі В. Шекспіра , що є епіграфом до уроку, відобразилося гуманістичне 

світобачення людини епохи Відродження? 
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IV. Формування нових знань, умінь, навичок. 

 

1. Евристична бесіда: 

— Яким ми бачимо Ромео на початку трагедії? (Він мовчазний , сумний, навіть 

дещо зверхній, шукає усамітнення. Платонічно закоханий в неприступну красуню 

Розаліну. Страждає через любов без відповіді. ) 

— Як Ромео сприймає кохання?  Підтвердіть свої думки словами з тексту. ( Любов 

йому здається грубим і жорстоким почуттям: 

                         Любов жорстока й люта ! 

                         Вона брутальна й коле , як терник!) 

— Якою постає перед читачем Джульєтта? ( Їй всього 14 років . Вона слухняна, 

любить батьків. Підкоряється традиції і погоджується на шлюб із нелюбом, бо це просить 

батько) 

— Знайдіть рядки, в яких описується перша зустріч героїв. Де вона відбулася? ( У 

будинку Капулетті, під час карнавалу) 

— Якою побачив Ромео юну Джульєтту? Чи можна сказати , що це кохання з 

першого погляду? ( Так, Ромео побачив чарівну незнайомку й відразу закохався в неї) 

— Зачитайте слова, що підтверджують закоханість Ромео. 

( « Померкли смолоскипи перед нею!», « Вона – омріяна любов моя», Вона між 

ними – мов голубка між галками! «, « Чи ж я коли любив!», « Не знали ви краси до цеї 

ночі!» ( сцена 5 , дія I.) 

Висновок. Ромео бачить не тільки зовнішню , фізичну привабливість Джульєтти, а 

також її внутрішню чистоту, святу і піднесену душу. 

Виразне читання учнем 130 сонету Шекспіра 

— Що говорять про Ромео веронці? ( « Верона славить Ромео за честь , за 

виховання добре») 

— Яке враження справив Ромео на Джульєтту?  

— Коли і за яких обставин закохані дізнаються , що вони належать до ворогуючих 

родин? 

— З якими думками пов`язані трагічні відчуття Джульєтти? ( «Злоба єдина у душі 

буяла, І зі злоби любов єдина встала», « Охне на радість ти, любов моя, Бо ворога кохаю 

ніжно я!») 

— Чи змінюються почуття Ромео і Джульєтти , коли вони дізнались, що належать 

до ворогуючих родин? ( Ні, кохання сильніше за зовнішні обставини) 

— Як ви вважаєте, чому автор на початку трагедії зображує Ромео закоханим в 

іншу дівчину?  

— Чи схожа ця закоханість на почуття до Джульєтти? Як змінюється герой? 

— Чому Джульєтта спочатку байдуже ставиться до пропозиції батьків вийти заміж 

за Паріса, а потім опирається їхній волі? 

— Хто з героїв трагедії розуміє почуття Ромео та Джульєтти і допомагає 

закоханим? 

 

2. Дослідницька робота в парах. 

— Якими засобами розкривається внутрішній світ образів? 

( Використання монологів та діалогів) 

— З`ясуйте особливості синтаксису реплік героїв. Зробіть висновки 

( Окличні речення , що передають емоційність героїв, їхні почуття) 

 

V.Застосування знань, умінь і навичок. 

1. Проблемне питання: 

—  Чому Ромео і Джульєтта , знаючи про ворожнечу між батьками , порушили 

закони їхнього життя? 
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2. Словесне малювання: 

—  Якими ви уявляєте Ромео і Джульєтту? 

       

      3. Закінчіть речення: « Ромео і Джульєтта на початку п`єси  і   під час розгортання 

подій – це зовсім різні герої….». 

(Ромео і Джульєтту робить дорослими їхнє кохання. Побачивши Джульєтту Ромео 

наче відроджується, відчуває , що вона його доля, стає дорослою, зрілою людиною, яка не 

тільки мріє, але діє, бореться за своє чисте почуття. Його слова й вчинки сповнені енергії, 

рішучості, щирості. Джульєтта також з наївної дівчинки перетворюється на сильну й 

впевнену жінку, яка заради коханого готова долати будь - які перепони. ) 

 

VI. Оцінювання. 

 

VII. Домашнє завдання. 

 — Прочитати III – V дії п`єси 

 — Дібрати цитати до образів головних героїв та Тібальта, Меркуціо 

 — Творче завдання . Підготувати розповідь Джульєтти (від імені героїні) про 

почуття, які її охопили після звістки про вбивство Тібальта 

 

 

Для нотаток 
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Урок №63 
 

Тема.                  Утвердження величі й краси справжнього 

                      кохання й дружби у світі розбрату й ворожнечі 
 

Мета:                  вчити використовувати елементи пообразного аналізу; розвивати 

                             уміння характеризувати образи твору , використовуючи цитати; 

                             виховувати в учнів найкращі людські риси: благородство, вірність 

                             у дружбі й коханні, непримиренність зі злом. 

 

Обладнання:      портрет В. Шекспіра, ілюстрації до твору. 

 

Тип уроку:         поглиблена робота над текстом. 

 

                                                              У драмі людській небагато дій: 

                                                               Дитинство, юність, молодість і старість. 

                                                               Роби, що хоч, ридай або радій, неси свій хрест.  

                                                                                                                       Л. Костенко 

                                 

ХІД УРОКУ 
 

І. Організаційний момент. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 

1. Слово вчителя.  
Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над змістом трагедії В. Шекспіра « Ромео 

і Джульєтта» 

 

2. Оголошення теми, мети уроку. 

 

ІІІ. Знайомство з епіграфом. 

 

IV. Актуалізація опорних знань. 

 

           1. Індивідуальна робота з картками: 

                                 

Картка № 1  

Охарактеризувати композицію трагедії « Ромео і Джульєтта». 

                                 

Картка № 2 

У п`єсі Шекспір поєднує трагічне з комічним. Спираючись на текст трагедії , 

доведіть це твердження. 

 

           2. Вікторина: « Упізнай героя за словами…». 

— Чума, чума на ваші дві родини! Зробили з мене харч для робаків! (Меркуціо) 

— Бунтівники ви! Вороги спокою! Мечі плямуєте ви кров`ю ближніх (Князь) 

— Так, нас обох – Монтеккі і мене – Покарано, щоб в злагоді жили. Старим , як ми 

здається це й не важко. (Капулетті)  

— Мій дух скорився й змовк, я ж  не змовчу. Від гніву й сорому я весь тремчу ! Це 

вторгнення зухвале стерплю нині, Та згодом в жовч обернеться терпіння! (Тібальт) 
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— Ох, не радість ти, любов моя, Бо ворога кохаю ніжно я (Джульєтта) 

— О так, бо підлий вбивця ще живий. Ми помстимось, за це ти не турбуйся. 

     (Синьйора Капулетті) 

            

           3. Відповідь учнів, які працювали з картками. 

 

            V. Формування нових знань, умінь і навичок. 

           1. Слово вчителя.  

В 1595, за 6 років до появи « Гамлета» , Шекспір створив « Ромео і Джульєтту». 

Судячи з теми нашого уроку , ви зрозуміли, що мова піде про кохання , про почуття, яке в 

усі часи хвилювало людей. Це почуття прекрасне не тільки своєю природністю, а й тим 

духовним збагаченням, котре наповнює серця закоханих. Але це кохання було трагічним 

від самого початку, бо на шляху до щастя перешкодою стала давня ворожнеча між 

родинами Монтеккі й Капулетті. 

 

           2. Евристична бесіда з елементами аналізу образів: 

—  Про які події йдеться в 3 і 4 дії твору? 

—  Дайте характеристику образу Тібальта, використовуючи цитати. 

—  Чи розумна його поведінка? ( Тібальт сприймає світ і людей з погляду 

зовнішнього, раз Ромео – ворог, ніщо не зможе це змінити, він керується лише емоціями, 

не хоче прислухатись до слів Ромео, який має намір помиритись. Веде себе задиркувато і 

намагається лише викликати Ромео на бій , ображаючи його. В цьому його фатальна 

помилка. Судячи про людину за її ім`ям , він, як виявляється , суті людини не бачить.  

                       « Ромео, я ненавиджу тебе,  

                        Для слова іншого й вітання  

                        Не можу я знайти, окрім «негідник»!) 

Слово вчителя. За задумом Шекспіра, такі люди як Тібальт, «мусять» загинути, бо 

в світі починають панувати нові стосунки – прямі, щирі, природні. Відродження побачило 

сутність людини в її природних, щирих, відкритих стосунках, а не в майнових, станових. 

— Охарактеризуйте образ Меркуціо, використовуючи цитати.(Уособлює 

молодість, заповзятість, гумор і вірну дружбу) 

— Чому він проклинає дві родини: « Чума на ваші дві родини…»? 

— Які душевні муки переживає Ромео після смерті Меркуціо? 

— Чому Ромео змінює свої наміри і вирішує битись з Тібальтом? 

( Дружба на першому місці, захищає честь друга, не думаючи про наслідки) 

 

3. Творче завдання. 

Розкажіть від імені Джульєтти про ті почуття і емоції , що її переповнюють, коли 

вона дізналась про  вчинок Ромео (вбив її родича). 

( Спочатку в гніві, але гнів швидко проходить, і її охоплюють ніжні почуття, 

кохання сильніше за родинні чвари) 

 

4. Слово вчителя. На початку трагедії намічені 2 сюжетні лінії – одруження Паріса 

з Джульєттою та кохання Ромео до Розаліни. І лише у 5 сцені ( « Бал у Капулетті») події 

набувають іншого розвитку. Виникає нова лінія: кохання Джульєтти і Ромео. Лінія 

Розаліни зникає зовсім. Другою сюжетною лінією стає лінія Паріса і Джульєтти. Усі 

обставини, що заважають щастю героїв, сприймаються як дошкульні, гідні осуду 

перешкоди. Зіткнення цих двох ліній призводить до трагічного кінця всіх трьох головних 

персонажів, і всі вони виявляються «винними без вини». Хіба не трагічна по-своєму доля 

Паріса? 

 

5. Характеристика образу Паріса. 
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 ( Молодий благородний дворянин Паріс сватається до юної Джульєтти, прохаючи  

за всіма правилами аристократичного етикету руки дівчини в її батьків. Батьки дають 

згоду, дівчина теж не заперечує. Увечері відбувається бал , на якому молоді люди мають 

ближче познайомитись. Підготовку до весілля затьмарює несподівана подія – загибель 

кузена Джульєтти Тібальта від руки Ромео. Ромео справедливо покараний, але хіба це 

може втішити Джульєтту!) 

 

6. Бесіда: 

— Що вирішують зробити батьки і Паріс, щоб Джульєтта скоріше забула горе? 

(Переносять весілля на день раніше. Паріс домовляється із священиком Лоренцо про 

вінчання) 

— Як поводить себе Джульєтта, зустрівши Паріса в келії брата Лоренцо? Чи 

стурбувала стриманість, холодність Джульєтти Паріса? (Відповіді дівчини були стримані, 

загадкові. Але Паріса це не тривожить. Адже до шлюбу наречена й не мусить виявляти 

якихось палких почуттів. До того ж вона сумує за Тібальтом!) 

— Як закінчилось життя Паріса? (Гине від удару Ромео з ім`ям коханої на вустах) 

— Чи можна докоряти благородного Паріса? Хіба він не мав права на щастя? 

— Хіба його шлях до серця дівчини був егоїстичним чи зухвалим? Хіба його 

поведінка не була чемною, привітною, ввічливою? 

 

7. Проблемне питання. 

—  Тоді ж чому так вийшло , що саме Паріс став одним з винуватців загибелі 

закоханих? А хіба Ромео хотів зруйнувати щастя Паріса, хіба він мав до нього якісь 

ворожі почуття? 

( Така сувора логіка життя. Кожен боровся за своє щастя, зіткнулись дві лінії . 

Шекспір показує, що справжнє глибоке щастя людина знаходить тільки у сфері 

природних, щирих, взаємних почуттів) 

 

8. Звернення до епіграфа. 

 

9. Творче завдання: 

— Порівняйте кохання Паріса та його поведінку з  почуттями Ромео. 

( Паріс також кохає Джульєтту. Це почуття виявляється у чемності, воно шляхетне 

і емоційно - врівноважене. Паріс діє відповідно до морального етикету свого часу. Він 

бачить у Джульєтті не просто кохану, але насамперед – свою майбутню дружину. 

Поводиться з нею не як палкий залицяльник, а як майбутній чоловік, який шанує святість 

шлюбу, з повагою ставиться до неї, але знає, що в сім `ї панівне місце посідає чоловік. 

Контрастним до лицарського почуття Паріса до Джульєтти є бурхливе, пристрасне, 

«ренесансне» , «земне» кохання Ромео. На відміну від «петрарківської» закоханості в 

Розаліїну і від чемно - врівноваженого кохання Паріса, почуття Ромео до Джульєтти має 

по – ренесансному активний, діяльний, пристрасний характер) 

 

10.Запитання до учнів: 

— В чому проявляється діяльний характер кохання Ромео і Джульєтти? Чи готові 

вони боротись за своє кохання до кінця? 

( Вони заради свого щастя готові долати все нові і нові перешкоди. Ані тіні покори 

перед долею, відчай лише  підхльостує їхню волю.) 

 

V. Узагальнення. 

— Зробіть висновок, що означає кохання для героїв трагедії? 

— Як автор розкриває силу  цього почуття? 
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VI. Оцінювання. 

VII. Домашнє завдання. 

Проаналізувати 5 дію трагедії.  

Творче завдання: підготувати інсценізації уривків п`єси. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №64 
 

Тема.                  « Світлий трагізм» фіналу трагедії В. Шекспіра 

                     « Ромео і Джульєтта» 

 

Мета:                 проаналізувати фінал трагедії В. Шекспіра « Ромео і Джульєтта»; 

                            розвивати навички аналізу літературного образу, вміння  

                            висловлювати власну думку; формувати культуру слухача, читача 

                            та виконавця художнього твору; виховувати в школярів оптимізм, 

                            відразу до ворожнечі. 

 

Обладнання:    портрет В. Шекспіра, ілюстрації до трагедії, звукозапис фрагменту 

                           балету С. Прокоф`єва. 

 

Тип уроку:       комбінований. 

 

                                                                                      Гімн торжествуючого кохання. 

                                                                                      Кохання, що перемагає смерть. 

                                                                                      Трагедія великої пристрасті. 

                                                                                                                            А. Анкіст 

 

ХІД УРОКУ 
 

              І. Організаційний момент. 

 

              ІІ. Актуалізація опорних знань. 

 

           1. Слово вчителя. 

Ми познайомились із вершиною англійського Відродження та світової драматургії 

– творчістю В. Шекспіра.  

Давайте пригадаємо, що характерно для епохи Відродження? Чому вона 

називається саме так? 

 

2. Бесіда: 
— Які події відбивались у період, названий Відродженням? 

— У чому суть гуманних поглядів митців Відродження? 

— Кого ви знаєте з письменників – гуманістів? 

— Що характерно для героїв письменників – гуманістів? 

( Для них характерні благородство, чесність, щирість. Вони стають на захист 

справедливості, честі, гідності. Їм доводиться боротися за утвердження ідеалів добра, 

долати всілякі труднощі, перепони. Часто ці герої відчувають себе самотніми) 

 

III. Мотивація навчальної  діяльності учнів. 

 

1. Слово вчителя. Вам уже відомі деякі твори епохи Відродження. Їх автори – 

Сервантес, Рабле, Шекспір. Ми знаємо текст трагедії В. Шекспіра « Ромео і Джульєтта». 

Дійсність тогочасної Англії великий драматург сприймав як людську трагедію. Мрії 

гуманістів Відродження про «золотий вік» розбились ущент, зіткнувшись Ії жорстоким 

часом владарювання золота. 

І сьогодні на уроці ми дізнаємось, як драматург розв`язує основний конфлікт 

трагедії. 
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2. Оголошення теми, мети уроку. Запис епіграфа. 

 

3. Проблема уроку: « Чому люди невинно страждають? Ось одне із запитань, на 

яке досі нема відповіді. Дивна річ – життя, дивна річ – людина, дивна річ – любов». 

 

IV. Формування нових знань, умінь і навичок. 

 

1. Слово вчителя. Промовистий приклад світової трагедії « Ромео і Джульєтта». 

Так, прекрасні закохані люди загинули, ставши невинними жертвами давньої , майже 

безпричинної ворожнечі двох багатих веронських родин. «Ромео і Джульєтта» не лише 

трагічний урок, а й приклад для наслідування: там, де трагедія звучить як гімн коханню. 

Вона стає ствердженням його непереможності. Кохання сильніше за смерть, щоправда, 

воно її не долає, але й не скоряється їй. 

 

2. Бесіда: 

— Що таке трагедія? Які особливості Шекспірівської трагедії? 

— Як відображаються в трагедії проблеми епохи Відродження? 

— У чому полягає конфлікт трагедії? 

— Доведіть, що трагедія розвивається  динамічно. 

 

3. Дослідницька робота. Давайте звернемось до змісту трагедії та прослідкуємо за 

образом Джульєтти у Шекспіра. 

 

4. Перегляд інсценізації ( Дія 1, сцена 3) 

— Скажіть, якою ви бачите Джульєтту на початку п`єси? 

 

5. Вчитель. А зараз ви подивитесь інший фрагмент трагедії та підготуйте відповідь 

на таке запитання: 

—  Яким ми бачимо Ромео на початку трагедії? 

          ( Інсценізація . Дія 1, сцена 2) 

 

6. Вчитель. Подивимось ще один фрагмент і подумайте над запитанням: 

— Як змінюється поведінка та характер Джульєтти та Ромео після їх зустрічі?  ( 

Інсценізація . Дія 2, сцена 1) 

 

7. Слово вчителя. Що характерно для трагедії В. Шекспіра, то він створює 

зовнішні причини, що надають особливого драматизму в долях героїв. Так між сім`ями 

Монтеккі і Капулетті ведеться ворожнеча ,що придає особливий драматизм почуттям 

молодих героїв. Якби батьки їх жили в мирі і злагоді, то кохання дітей було б ідилією. Але 

герой і героїня усвідомлюють, що зовнішні причини ставлять їх почуття в протиріччя з 

умовами, в яких вони живуть. Мова йде тут не просто про зовнішні перешкоди,  які 

заважають з`єднанню Ромео і Джульєтти, а принципово новому ставленні до кохання, яке 

виникло в епоху Відродження. 

 

8. Творче завдання: 

—  Порівняйте, як ставились до кохання в епоху Середніх віків та в епоху 

Відродження? Як це відтворюється в трагедії В. Шекспіра? 

 

9. Бесіда: 
—  Що було найбільшою  перешкодою на шляху до щастя  у головних героїв? 

—  Чому родини ворогували? 

—  Як мешканці Верони ставляться до цього? 
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10. Вчитель. Тема ворожнечі родин Монтеккі і Капулетті відображена в балеті С. 

Прокоф`єва. Це « Танець рицарів». 

( Прослуховування музики) 

— Чи передає музика стосунки між двома сім`ями? 

 

11. Евристична бесіда: 

— Який же фінал прекрасного кохання? 

—  Знайдіть у тексті рядки ,де говориться про налагодження стосунків між двома 

родинами.( Дія 5, сцена 3) 

—  У чому бачить Шекспір розв`язання основного конфлікту трагедії? 

—  У чому, на вашу думку, полягає ідейне значення фіналу?( Загибель закоханих 

не була марною. Вони довели усім, що кохання є сильнішим за чвари, ворожнечу, за саму 

смерть. Хоча воно й не перемагає її, але й не скоряється їй.) 

—  Чи поділяєте ви враження А. Анкіста щодо трагедії В. Шекспіра « Ромео і 

Джульєтта»? ( Робота з епіграфом) 

—  Чи не помилився брат Лоренцо, порадивши Джульєтті випити « сонний» 

трунок? Чи був інший вихід із ситуації, що склалась? 

—  Хіба не міг брат Лоренцо, чернець, якого всі поважали у Вероні, вплинути на 

батьків Ромео і Джульєтти так, щоб вони забули про ворожнечу, дали згоду на шлюб? 

—  Яка риса характеру Ромео зробила трагічний фінал неминучим? Чи можна 

вважати, що страшна розв`язка є наслідком фатальних обставин, які не залежать від 

учинків і задумів людей? 

 

V. Узагальнення. 

 

1. Проблемні питання: 

—  Чому Шекспір як автор не написав щасливої фінальної сцени? 

—  Чому примирив він , здавалося б, непримиренних Монтеккі і Капулетті? 

 

2. Дайте відповідь на запитання: 

—  Яка ваша думка щодо визначення « світлий трагізм», яке часто вживають 

літературознавці, коли торкаються фіналу твору про юних закоханих? 

 

3. Обговорення проблеми уроку, що прозвучала на початку уроку.  

(« Мікрофон») 

 

VI. Оцінювання. 

 

VII.Домашнє завдання: 

—  Прочитати трагедію В. Шекспіра « Гамлет». 

— Творче завдання: підготувати інсценізацію діалогу Гамлета і Офелії( Дія 3). 

— Індивідуальне завдання: вивчити вірш О. Блока « Я – Гамлет». 
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Урок №65 
 

Тема.                  Урок позакласного  читання. Трагедія 

                      В. Шекспіра « Гамлет». Проблема  морального 

                      вибору й вчинку у творі 
 

Мета:                  проаналізувати трагедію « Гамлет», простежити еволюцію 

                             головного героя, визначити засоби розкриття його характеру; 

                             розвивати навички аналізу літературного образу, зіставлення  

                             образів, вміння висловлювати свою думку щодо твору; виховувати 

                             моральні якості учнів. 

 

Обладнання:      ілюстрації до трагедії, звукозапис увертюри  

                             П. Чайковського « Гамлет», роздруковані листи з таблицею. 

 

Тип уроку:          урок – дослідження. 

 

                                                                                   Звихнувся час наш. 

                                                                                   Мій талане клятий, 

                                                                                   Що я той вивих мушу виправляти. 

                                                                                                  В. Шекспір « Гамлет» 

       

ХІД УРОКУ 
 

І. Організаційний момент. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 

1. Вчитель. Майже 4 століття трагедія В. Шекспіра. 

 « Гамлет» слугує людству дзеркалом, у якому кожна епоха бачить своє неповторне 

обличчя. Важко сьогодні уявити , як сприйняли трагедію її перші глядачі, що прийшли на 

прем`єру до шекспірівського театру « Глобус» на початку 17 ст. Але можна припустити, 

що й у ті далекі часи вже була зрозумілою глибина та вічність питань, які поставив перед 

людством Гамлет: 

— Чи варто скорятися долі? 

— Що вище – кохання чи обов`язок?  

— Чи треба мислити, діяти, жити, якщо попереду на нас чекає смерть? 

Гамлетівські питання нікого не можуть залишити байдужими, бо кожен, хто 

народжений із розумом та талантом, носить їх у своєму серці, шукаючи відповіді і не 

знаходячи їх. 

 

2. Запис теми, епіграфа до уроку. 

 

3. Проблемне питання: Хто ж Гамлет: борець чи споглядач? 

На це питання дамо відповідь в кінці уроку. 

 

III. Актуалізація опорних знань. 

 

1.  «Мозковий штурм»: 

— Яким був Гамлет на початку п`єси до зустрічі із приводом? 

— Які інтереси Гамлета, до чого він себе готує? 
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— Розкрийте погляд Гамлета на людину. ( Цитата). 

— Як Гамлета характеризує Офелія?( Дія 3, сцена 1). 

— Чи поділяє він ідеали Відродження? (Так). 

— Що відбулося після зустрічі  з  приводом? Як вплинули на Гамлета слова 

привида? 

 

2. Проблемне питання: 

— Чому Гамлет одразу не виконує наказ привида помститися Клавдію? Чому 

зволікає? 

 

3. Запитання: 

— До кого йде зі своїм горем Гамлет? ( Йде до матері, Офелії, друзів. Проте 

розчаровується). 

— Що починає розуміти Гамлет? ( Він може покарати злочинця Клавдія. Та що 

тоді зміниться у світі? Хіба повернеться кохання Офелії, щирість матері, вірність друзів?). 

 

4. Робота в групах. 

Заповніть таблицю « Ідеал Відродження і реальність» та доведіть, що в Гамлета 

відбувається руйнація поглядів. 

 

5. Запитання: 

— Чи залишається Гамлет вірним ідеалам доби Відродження? (Ні). 

— До якого висновку приходить Гамлет? ( Весь світ ниций, злочинний , 

розбещений. Вбивство окремих людей нічого не виправить. Приходить гірке 

усвідомлення того , що « Данія – тюрма», « вік розладнався» , « час звихнувся»). 

 

6. Вчитель. У Гамлета складається переконання , що він зустрівся не з випадковим 

злочином окремих людей, а із злочинним світом, що губить все навколо. Гостре 

страждання від усвідомлення невідповідності уявлень про те, яким повинно бути життя і 

яке воно є, породжує сумніви у доцільності такого існування взагалі. 

 

IV. Дослідження тексту твору. 

 

1. Бесіда: 

— Який монолог засвідчує руйнацію поглядів , сумніви, вагання Гамлета? 

 

2. Виразне читання монологу « Бути чи не бути…» 

( Звучить музика Чайковського) 

 

3. Проблемне питання: 

— Що означає для головного героя « бути чи не бути»? ( Шекспір змальовує 

лицемірство земного світу. Гамлет страждає від загальної брехні, духовної ницості. У 

виборі між варіантами: бути – жити і боротися зі злом;  бути – жити і скоритися злу у 

Гамлета виникає думка про самогубство) 

— У кого шукає Гамлет підтримки у цей важкий для нього час? ( В Офелії) 

 

4. Інсценування діалогу Офелії та Гамлета ( Дія 3). 

 

5. Запитання: 

— Чи змінює своє ставлення до Офелії Гамлет після цієї розмови? 

— Чому він говорить їй , щоб та ішла в черниці, щоб помолилась за його гріхи? 
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6. Проблемне питання: 

— Чому Гамлета зраджують друзі? ( з корисних мотивів, Гертруда і король 

пообіцяли підтримку). 

 

7. Вчитель. Громадянин – це людина, яка належить до постійного населення тієї чи 

іншої держави, користується її захистом і наділена сукупністю прав та обов`язків. 

Звернімось до епіграфа нашого уроку. Як ви розумієте ці слова? 

( Так, Гамлет зрозумів своє покликання. Тепер його вже не задовольнить помста. 

Він роздумує, як «вправити суглоби» сторіччя, як домогтися, щоб Данія перестала бути 

в`язницею. В альтернативі « Бути чи не бути…»: Вмерти? Але смерть страшна своєю 

невідомістю. Чи , може, боротися з світом  - в`язницею? Гамлет діє як громадянин і син 

своєї держави, який вважає своїм обов`язком викрити і покарати зло та встановити 

справедливість. Отже, боротися варто). 

 

8. Бесіда: 

— Що він для цього робить? Яким чином він намагається встановити 

справедливість і покарати зло? ( 1. Вистава «Пастка». 2.Розмова з матір`ю. 3. Вбивство 

Полонія 4. Повернення з Англії. 5. Покарання друзів. 6. Розмова з Лаертом) 

— Яким чином Гамлет хоче змінити світ , знищити зло? Чи можна знищити зло, 

виправити світ, взявши в руки меч?  

Вчитель. Свою особисту помсту Гамлет здійснив, злочинців покарано . Але 

занадто кривавою ціною. На думку Шекспіра , це хибний шлях. Тому Гамлет в нього гине, 

він несе відповідальність, дуже багато смертей навколо нього. Смерть Гамлета трагічна, 

бо хоч і загинули всі його вороги, мети, якої він собі поставив – повернути світові 

втрачену гармонію – не досягнуто. Це розуміння є протиріччям головного героя. 

Російський поет О. Блок у юнацтві теж грав цю роль, підкреслюючи ліризм та 

глибоку чутливість натури свого героя.  

 

9. Читання вірша О. Блока « Я – Гамлет». 

 

10. Вчитель. Вірш Блока називають монологом Гамлета, який не дописав Шекспір. 

— У якому місці трагедії ви би його розташували? 

 

V. Узагальнення вивченого. 

— Чи пройшов герой певну еволюцію порівняно з 1 та 2 діями? 

— Продовжіть речення : « Гамлет на початку трагедії і у вирі подій трагедії, які 

бурхливо розгортаються, - це зовсім різні особи…». 

Дайте відповідь на проблемне питання, що прозвучало на початку уроку: 

— Хто ж Гамлет: борець чи спостерігач? 

— Які проблеми порушує Шекспір ? Чи актуальні вони сьогодні? 

—  Пригадайте, хто із героїв зарубіжної літератури вирушає самостійно боротись зі 

злом, встановлювати справедливість, мандруючи світом? ( Дон Кіхот) 

— Як автор зобразив свого героя? 

— Що зближає Гамлета і Дон Кіхота? 

— При якій умові всі герої могли б залишитися живі? 

— Прослуховування увертюри П. Чайковського « Гамлет» 

 

VI.Домашнє завдання. 

 Підготуватися до письмового твору - роздуму  за трагедіями В. Шекспіра 

«Ромео і Джульєтта» і « Гамлет».                                  
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Урок №66 
 

Тема.                    Розвиток мовлення. Твір – роздум за трагедіями 

                       В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» та  

                       «Гамлет» 

 

Мета:                   навчати вмінню самостійно викладати думки , аргументувати 

                              власні твердження, робити узагальнення і висновки; розвивати 

                              писемне зв`язне мовлення учнів; виховувати почуття ніжності , 

                              кохання та відповідальності за свої вчинки. 

 

Тип уроку:          розвитку зв`язного мовлення. 

 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Організаційний момент. 

 

II.Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Оголошення теми, мети уроку. 

 

III. Закріплення знань, умінь і навичок. 

 

1. Слово вчителя. 

Трагедію « Ромео і Джульєтта» називають « світлою трагедією» , бо пройнята вона 

оптимістичною вірою в Людину. З великою художньою майстерністю Шекспір зображує 

прекрасне, чисте й радісне почуття кохання. За радість кохати , за право бути щасливими 

герої платять своїм життям. Але таке кохання перемагає смерть: довідавшись про історію 

кохання Ромео і Джульєтти, ворогуючі родини примирюються. Більше не буде литися 

безвинна кров, людяність і мир перемагають. 

Гамлет – суперечливий і складний образ. Одним із його опонентів є він сам .Він 

сам з собою розмовляє, виголошує свої монологи, в яких відбивається рух його думки й 

почуття. Чим він був занепокоєний? Що хвилювало героя? 

Наш урок – підсумковий. Твір – роздум, який ви маєте написати , дає можливість 

ще раз зустрітися з героями п`єс,  не просто показати знання тексту трагедій, а й 

висловити власну точку зору з приводу порушених питань. Адже проблеми, порушені 

Шекспіром, продовжують хвилювати й сьогоднішніх 15 -16 – річних підлітків. Юнаки та 

дівчата трохи інші , але їхні душі відкриті палким почуттям. 

 

2. Оголошення тем творів: 

Трагедія « Ромео і Джульєтта»: 

—  Що є любов? 

—  Як змінилися під впливом кохання герої трагедії В. Шекспіра «Ромео і 

Джульєтта?» 

— Чому « Ромео і Джульєтта» Шекспіра називають « світлою трагедією»? 

Трагедія « Гамлет»: 

— Трагедія Гамлета – людини пізнього Відродження 

— Мій Гамлет 

— Чи могла б Офелія бути щасливою? 

— Ваша відповідь на вічне запитання « Бути чи не бути?». 
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3. Самостійна робота над творами. 

 

IV. Домашнє завдання 

Підготуватися до уроку повторення й узагальнення вивченого за творчістю  

В. Шекспіра. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №67 
 

Тема.                  Тематичне оцінювання за темою  « Творчість        

                     В. Шекспіра» 
 

Мета:                 перевірити знання учнів з вивченої теми;розвивати навички 

                            застосування набутих знань, аналізування літературних образів, 

                            висловлення власної думки щодо прочитаного; виховувати любов 

                            до літератури, формувати самостійність мислення, творче 

                            ставлення до літератури.         

                           

ХІД УРОКУ 
 

І. Організаційний момент. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 

ІІІ. Перевірка знань, умінь, навичок. 

 

Виконання учнями різнорівневих завдань. 

 

Варіант - 1 

 

Початковий рівень ( 1 пит. – 1б.) 

1. Назвіть відомі вам твори В. Шекспіра. 

 

2. На емблемі шекспірівського театру « Глобус» було написано: 

а) « Весь світ розважається»; 

б) « Весь світ лицедіє» ; 

в) « Весь світ сміється»; 

г) «Весь світ плаче». 

 

3. Ромео і Джульєтті допомагав: 

а) брат Антоніо; 

б) брат Лоренцо; 

в) брат Мікеле; 

г) брат Джузеппе. 

 

Середній рівень ( 1 пит.- 1.5 б.) 

1. Назвіть основні теми шекспірівських сонетів. 

 

2. Чому ворогують родини у трагедії Шекспіра « Ромео і Джульєтта»? 

 

Достатній рівень ( 1 пит. – 1.5 б.) 

1. Охарактеризуйте основні риси Ромео. 

 

2. У чому полягає « світлий трагізм» п`’єси Шекспіра «Ромео і Джульєтта»? 

 

Високий рівень ( 1пит. на вибір учня -3 б.) 

1. Розкрийте сутність монологу Гамлета « Бути чи не бути…». 

 



 225 

2. Опишіть літературного героя, який вам запам`ятався найбільше. 

 

Варіант - 2 

 

Початковий рівень ( 1 пит. -1б.) 

1. Якою була леді, оспівана в сонетах Шекспіра: 

а) «чорнява» ; 

б) «смаглява» ; 

в) «неземна»; 

г) «русява». 

 

2. Продовжіть речення: трагедія – це … 

 

3. Другом Ромео був: 

а) Паріс; 

б) Меркуціо; 

в) Тібальт; 

г) Антоніо. 

 

Середній рівень ( 1 пит. – 1.5 б.) 

1. Висвітліть «шекспірівське питання» в літературі. 

 

2. Як змінюються головні герої трагедії « Ромео і Джульєтта» під впливом 

бурхливих подій? 

 

Достатній рівень( 1пит. – 1.5 б.) 

1. Охарактеризуйте основні риси характеру Джульєтти. 

 

2. Розкажіть про атмосферу, що панує в Данському королівстві у трагедії  

В. Шекспіра « Гамлет».  

 

Високий рівень ( 1 пит. на вибір учня – 3 б.) 

1.Напишіть твір на тему: « Кохання може все і все здолає…» 

 ( за трагедією В. Шекспіра « Ромео і Джульєтта»). 

 

2.Чи можна вважати образ Гамлета « вічним образом»? 

 

 

Для нотаток 
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Уроки №68-69 

Тема.                   Узагальнення та систематизація вивченого 

                       протягом року (2 год.) 
 

Мета:                   проконтролювати засвоєння програмового матеріалу, 

                              вивченого протягом року. 

 

Завдання:            перевірити засвоєння програмового матеріалу, знання теорії 

                              літератури, розвивати творчі здібності учнів; продовжити 

                              роботу по моральному вихованню. 

 

Оформлення:     портрети письменників, ілюстрації до творів, схеми, 

                              роздатковий матеріал, творчі роботи учнів. 

 

ЗМІСТ УРОКУ - ГРИ 
                                

   І Тур. Розминка 

                Учні працюють у двох командах. 

 

Запитання до команд 

           1.Що таке література?                                            1.Що таке культура? 

    (Мистецтво слова. Відображення                                (Високий рівень в розвитку  

       дійсності в художніх образах)                                               суспільства)       

           2.Чому літературу називають                                 2.Що таке художній образ? 

              мистецтвом слова? (Діє на  

              емоційну сферу людини,  

              відображення через художні  

              образи) 

           3.Чим художня література                                       3.Назвіть три риси  літератури? 

              відрізняється від наукової? 

           4.Що розвиває в людині                                           4.Що об’єднує літературу, 

              література?                                                                 живопис, музику?(Образність) 

 

   ІІ Тур. Творчий. 

                 Учні мають прочитати напам’ять твори, написані ними до гри. 

 

    «Дві доріжки» 

  Учні методом жеребкування обирають кольорові смужки, на яких записані 

завдання. 

Червона.   Інсценізувати уривок з твору В.Шекспіра “Гамлет”. 

—  Чому Гамлет є вічним образом? 

Зелена.     Виразно прочитати сонет Петрарки. 

— У чому полягають особливості створення образу Лаури? 

 

 ІІІ Тур. Літературознавчий. 

1. На аркуші пепару написані назви творів. Визничити тему твору, автора. 

—  “Жереб мені випав такий” (Сафо. Звеличення краси) 

—  “Хліб мій на списі замішаний” (Архілох. Звеличення мужності) 
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2. Дати визначення літературним термінам: гекзаметр, епічна поема, постійний 

епітет, терцина, трагедія. 

 

ІV Тур. В гостях у муз. 

1. На демонстраційному столі знайти ілюстрації до твору Сервантеса “Дон Кіхот”.  

—  Якому іспанському художнику вони належать? (Луісу Ортега) 

—  Які моменти з життя Дон Кіхота зображують? 

 

2. Прослухайте, будь ласка, мелодію з балету, що був поставлений за літературним 

твором. 

—  Який це спектакль і хто його автор? (“Дон Кіхот” Мінкуса) 

 

Бліц-турнір. 

 

V Тур. Запитання до кожного учасника. 

1. Хто є автором твору “Благословеннї місяць, день і рік...” (Ф.Петрарка). 

2. Хто з поетів писав:  

  

  Хай кожна мить, що в вічність промайне,  

  Тебе вщасливлює, бо головне, 

  Що нам дається тут, – життя: пильнуй же! 

  Як ти захочеш, так воно й мине.  

                                                            (О.Хайям) 

 

3. Хто є автором “Пісні про Роландо”? (Французький героїчний епос) 

4. Хто був провідником поета по “Пеклу”? 

5. Що засуджує Ду Фу у вірші “При місяці згадую брата”? 

6. Що лягло в основу розділу “Чотири покоління людей” з відомої поеми Овідія 

“Метаморфози”? 

7. Хто такий Еней? Хто написав поему про нього? 

8. Назвати благодіяння, які дав людям Прометей? 

9. Чому Стасим “Дивних багато в світі див” з трагедії Софокла “Антигоно” 

називають гімном людині? (В цих рядках захоплення допитливістю і розумом людини). 

10. Назвіть давньогрецьких поетів і їх твори. (Тіртей “Добре вмирати тому...”; 

Архілох “Серце, серце...”; Сапфо “До богів подібний...”; Анакреонт  “Принеси води...”) 

11. Чому Гомер вважається легендарним основоположником європейської 

літератури? (За створення “Іліади”, “Одіссеї”) 

 

VІ Тур. Стежка лідерів. 

 —  Чиї це слова? 

1. Любов – над бурі зведений маяк, 

    Що кораблям шле промені надії. 

    Це – зірка провідна, яку моряк 

    Благословляє в навісній стихії. 

                                    (В.Шекспір) 

 

2. Щасливі квіти й благословені трави, 

    Прим’яті донною на самоті; 

    Пісок, що береже сліди святі 

    Чудових ніжок під листком купави.  

                                   (Ф.Петрарка) 
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VII Тур. Конкурс художнього досліду. 

  Кожний учасник отримує картку, на якій дано уривок з твору. Необхідно 

дізнатися, що це за твір, дати характеристику уривка з точки зору художніх засобів, які 

використовує автор. 

   Якщо не любиш, кинь мене сьогодні 

   Коли зреклись і люди, і Господь. 

   Віддай на муки в пеклові безодні, 

   Лиш як остання втрата не приходь. 

                                 (В.Шекспір) 

 

  Гаї прозорі, віти, наче трави, 

 Фіалки у любовній бідноті, 

 Ліси вільготні, тихі та густі, 

  Куди не входить сонце величаве. 

                                     (Ф.Петрарка) 

 

VIII Тур. Підведення підсумків. Заохочення і нагороди. 

 

 

Для нотаток 
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Урок №70 
 

Тема:                   Урок розвитку зв’язного мовлення 

  

Мета:                    узагальнити набуті учнями знання, розвивати зв’язне 

                              мовлення, познайомити з творчістю учнів, виховувати 

                              моральні якості 

 

(Кабінет прикрашений паперовими зірками з побажаннями) 

 

ХІД УРОКУ 
 

І. Оголошення теми і мети уроку.  

1. Слово учителя. 

Дорогі друзі, протягом року ми вчилися розуміти літературні твори, занурювались 

в історію народів і долі героїв, намагались розібратись в складних світоглядних питаннях, 

в літературних течіях, в ідеалах суспільства, намагались  з’ясувати особливості 

відображення життя на полотнах художників.  

Тому нам здається, що буде логічним присвятити цей урок розвитку зв’язного 

мовлення, з’ясувати, чого ми навчились за рік. 

 

ІІ. Узагальнення набутих учнями знань. 
 На одному з уроків ми з вами обрали символом уроку зірку. І це не випадково. 

Зірки завжди несуть якусь інформацію. Зірки вказують курс кораблям, які прямують до 

рідної гавані, зірки допомагають у скрутну хвилину. На цьому уроці ми спробуємо 

з’ясувати, як ми засвоїли ті теми, які вивчали у восьмому класі. 

  

1. Зоряний парад (вікторина). 

(Якщо відповідь правильна, показується зображення названого твору чи об’єкту). 

— Жіночий образ, ствворений як би з тонкого світла і приваблюючий до себе 

загадковою посмішкою? Шедевр знаходиться в Луврі. 

(„Джоконда” Леонардо да Вінчі) 

— Античний юнак, готовий до поєдинку з ворогом. Статую було створено в добу 

Відродження і вона стала символом героїзму. 

(„Давид” Мікеланджело) 

— Євангельський твір, в якому один з головних героїв „бів мертвий – і  ожив, був 

пропав – і знайшовся”. 

(Притча про блудного сина) 

— В образах цих героїв втілено античний ідеал воїна-героя. 

(Ахілл і Гектор) 

— В цьому творі відображена міфологфчна історія Троянської війни. Назва твору та 

його автор. 

(„Іліада” Гомер) 

— Він наслідував у своєму творі гомерівські поеми та поетизував римську доблесть, 

петріотичне служіння державі. 

(Публій Вергілій Марон „Енеїда”) 

— Героя цього поета мучило ізвічне  питання „бути чи не бути?” 

(„Гамлет” В.Шекспір) 

 

3. Виступ творчої групи письменників. 
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Мені приємно, що ви впізнали деякі з шедеврів світової культури та літератури. 

Серед вас теж є „зірочки”, які вирішили подарувати вам декілька своїх творів. 

3.1.Авторські ілюстрації до творів літератури та їхнє тлумачення. 

3.2.Авторські вірші. 

3.3.Авторські твори. 

 

ІІІ. Підведення підсумків. 
Дякую вам за участь в уроках, за те, що ви намагались донести до нас частку тієї 

духовної культури, якою живе ваше покоління. За рік, що минає, ми познайомились з 

видатними творами світової літератури та культури. Ми дорослішали разом зі шкільними 

уроками. Ми хочемо побажати вам, щоб ваше прагнення до прекрасного ніколи не 

згасало, і в наступних класах ви ставали ще більш духовними. 

Подивіться, скільки зірок сяє на „небосхилі” нашого кабінету. Нехай зірка стане 

для кожного з вас символом тієї висоти, до якої ви прагнете. 

Під мелодію „Мне звезда упала на ладошку”...  учень підходить до зірки, яка падає 

йому на долоню. 

 

ІV. Завдання на літо. 

 

 

Для нотаток 

 

  

 

 

 

 


