
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

Міський методичний кабінет 

 
 
 
 

Хвилини духовності... 
 

 

Родзинки творчої групи "Шкільне 

літературознавство та християнська критика: 

проблеми морально-етичного виховання на 

уроках української літератури" 

 
 

На допомогу вчителю-словеснику 
 
 

 
 

м. Краматорськ 
2013 

 



 2 

 

 

 

Пропонований посібник допоможе вчителю реалізувати навчально-

виховний потенціал, сформувати духовно-моральні цінності, впровадити 

елементи християнської етики на уроках української літератури, 

використовуючи курс "Біблійна історія та християнська етика". 

 

 

 

Рецензенти: Суровцева Р.Ф. - професор, завідувач кафедри педагогіки 

КЕГІ,  Кравцова Л.Ф. - методист ММК УО. 

 

 

 

Укладачі: Бурлака Р.В., Сугак І.О., Яковенко О.А., Резніченко К.В., 

Шаповал І.І., Дарнопих О.В., Жаран Н.Б., Яхимович В.А., Фоменко О.М., 

Лєсова О.П., Мокляк С.В., Проселкова О.О., Ковалевська І.Є., Макар Т.І., 

Трошина Г.П. 

 

 

 

Рекомендовано до друку радою міського методичного об'єднання вчителів 

української мови та літератури. 

 

 

 

 Протокол №    від 19.04.2013 р. 

 
 
 

 



 3 

 
ВСТУП 

 
Багатовіковий педагогічний досвід свідчить, що визначна роль у духовно-

моральному вихованні дітей належить онтологічному зв'язку гуманістичних і 

християнських цінностей, включених до змісту освіти. Саме вони забезпечують 

формування духовності та моральності, які є найважливішими, базисними 

характеристиками особистості. Тому для всебічного й гармонійного розвитку 

учня важливо, щоб освітній процес базувався не тільки на основі наукового 

осмислення дійсності, але й на скарбах духовного, морального й культурного 

надбання українського народу й людства в цілому. 

Школа має дбати не лише про освітній компонент, а й про виховання дітей, 

щоб вони стали повноцінними громадянами України. Виховати дитину – це не 

просто дати знання, а виховати морально, сформувати дитячий світогляд, 

розвинути культуру, сприяти засвоєнню високої моралі та етики поведінки. Саме 

християнська етика, як історично і традиційно складена мораль нашого народу, і 

може стати загальною основою системи виховання в сучасній школі. 

Розроблений і запроваджений факультативний курс „Біблійна історія та 

християнська етика” дає можливість учням сформувати моральні переконання, на 

яких можна будувати нормальні міжособистісні стосунки, відносини всередині 

держави та зі світом у цілому. 

Спорідненість курсу «Біблійна історія та християнська етика» можна 

простежити стосовно вивчення української та зарубіжної літератури, етики, 

історії, музики та образотворчого мистецтва. 

Алгоритм педагогічної діяльності в процесі інтегрування курсу 

«Біблійна історія та християнська етика» у викладання української 

літератури: 

- формування понять про християнські моральні цінності через факти і 

явища в життєписах письменників, проблематиці і змісті творів, 

характеристиках образів - персонажів, їхніх вчинків, (дій); 

-  формування відповідних умінь; 
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- поглиблене вивчення християнських моральних цінностей на уроках 

літератури через проведення паралелей між зображеними і справжніми 

картинами життя й відповідними висновками;  

- вироблення у старшокласників власного ціннісного ставлення до художньої 

та реальної дійсності, прищеплення стійких переконань і моральних 

принципів, інтеграція їх у моральні стосунки, поведінку. 

Сучасна програма з української літератури включає чимало творів, на яких 

можна успішно формувати духовний світ старшокласників, виховувати високі 

християнські чесноти. Практично в кожному творі можна віднайти вічну 

боротьбу добра і зла, любові і ненависті, пошуки щастя, істини, ідеалу. Однак є 

твори, у яких християнська моральність (чи її антиподи) є першорядною, 

показовою, а літературні герої, носії християнських моральних цінностей, є 

прикладом для наслідування (чи навпаки, осуду).  

Цей збірник містить фрагменти уроків з української літератури 10 та 11 класу, 

у яких вивчення програмового матеріалу поєднується з матеріалами курсу 

«Біблійна історія та християнська етика». Саме таке вивчення творів української 

літератури сприятиме розвитку творчості дитини, спрямовуватиме її на пошук 

шляхів самовдосконалення й самореалізації. 
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Розділ І 
   

                     10 клас 
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1. Іван Нечуй-Левицький. Повість "Кайдашева 

сім'я" 

Матеріал до уроку 

Слово вчителя.  

І.С. Нечуй-Левицький постійно цікавився таким важливим осередком 

суспільства як сім'я. У багатьох творах акцентується увага на тих духовних 

цінностях, які склалися впродовж століть в українській родині. Важко 

переоцінити їх значення в ставленні та формуванні особистості. Новаторство 

письменника якраз виявилося в тому, що він показав руйнування набутої 

духовності труднощами щоденного життя, відтворив такий стан українського 

селянства, який нівечить справжню суть його “народного духу”. 

1879 року вийшов із друку один із найкращих творів Нечуя-Левицького - 

повість "Кайдашева сім'я", у якій талановито змальовано сіре, буденне життя 

бідних, затурканих селян. "Кайдашева сім'я" - це глибоко реалістичний твір. 

Незважаючи на нестерпні сварки та тяжку працю, герої твору щиро кохають, 

мріють. 

Життя й побут родини Кайдашів - типове явище пореформеного села. "Часто 

трапляються сім'ї, - писав І. Нечуй-Левицький у своєму рукописі "Напутіння і 

навчіння для українських селян", - в котрих буває така колотнеча та завсідня 

лайка та сварка, що життя в хаті стає якимось пеклом". Отже, контраст між 

покликанням людини й щоденним життям постає в повісті, де на прикладі однієї 

родини показано життя українського пореформеного селянства з усіма 

труднощами та суперечностями. Письменник, реалізуючи обрану тему, свідомо 

дотримувався вимог реалістичних художніх узагальнень. Глибокий знавець 

селянського життя й побуту, селянської психології І. Нечуй - Левицький розумів, 

що про народ треба писати без будь-яких прикрас. У центрі повісті – 

повсякденний плин життя селянської сім'ї, у якому на перший план висуваються 

побутові сварки, спричинені відсутністю прагнення зрозуміти один одного. 
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Ще І. Франко зазначав, що повість “Кайдашева сім'я” “ з огляду на високо 

артистичне змалювання селянського життя” належить “до найкращих оздоб 

українського письменства”.  

Сповнена народних жартів, дотепів, комічних сцен та ситуацій, повість 

починається спокійною ліро-епічною розповіддю, яка поступово набуває 

сатирично-гумористичного забарвлення. Твір будується за принципом нагнітання 

сцен і ситуацій, які немовби "напливають" одна на одну. Письменник уміло 

показує, що корінь зла таїться в умовах дрібновласницького соціального ладу в 

неприродних, потворних формах побуту.  

Із серії потішно-комічних пригод у повісті кінець кінцем виростає реальна й 

трагічна за своїє суттю картина життя селянства, темного, забитого, роз'єднаного 

віками панщини й новими пореформеними сутичками за власність. Тому й 

руйнуються звичні старі патріархальні устої, морально-етичні норми, вироблені 

здавна. Отже, духовна роз'єднаність – ось те лихо, яке отруює щодня життя і 

батьків, і їхніх синів та невісток. Саме тому всупереч усім нормам моралі син 

дозволяє собі підняти руку на батька, невістка вибиває свекрусі око, рідні брати 

ворогують між собою. 

 

 

2. Панас Мирний. Роман "Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?" 

Матеріали до уроків 
2.1. Матеріали до теми «Чого навчає нас гіркий досвід 

Чіпки Варениченка?» 

Hе може пpи добpі той жить, 

Хто хоче злу й добpу служить, 

Бо, хтівши догодить обом, 

Він швидко стане зла pабом . 

(І.Я.Фpанко) 
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Виберіть із запропонованих тверджень лише заповіді Божі. 

1. Я - Господь Бог твій; хай не буде в тебе інших богів, окрім Мене. 

2. Життя – це повинність твоя насущна, виконай її. 

3. Не роби собі жодного ідола. 

4. Не виголошуй марно імені Господа Бога твого.  

5. Пам’ятай день суботній та проводь його свято. 

6. Якщо тебе вдарять по лівій щоці, то підстав праву. 

7. Шануй батька й матір, і довголітнім будеш на землі. 

8. Не вбивай.  

9. Не чини перелюбу (будь вірним у шлюбі, зберігай цнотливість у ділах, словах, 

думках та бажаннях).  

10. Не кради. 

11. Не говори неправди на інших. 

12. Не заздри іншим. 

 

Проблемні запитання. Поміркуйте і дайте оцінку вчинкам героя роману 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Чіпки Варениченка : 

- Чи сповідував Чіпка у своєму житті святі моральні принципи ? 

- У яких випадках Чіпка порушує найголовніші принципи християнської 

моралі? 

- Чи можна виправдати вчинки Чіпки? 

- Чому Чіпка – «пропаща сила»? 

- Чого навчає гіркий досвід Чіпки Варениченка? 

 

2.2. Матеріали до теми «Ідея алегоричної назви роману 

Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» 

Метафоричну назву роману підказав Іван Білик, і вона замінила 

невибагливий заголовок Панаса Мирного «Чіпка». 
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Виступ учня, що отримав випереджальне завдання підготувати 

повідомлення про походження назви роману. 

 

Вислів «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» походить з Книги Йова 

За згодою Бога, аби осоромити сатану, на праведного Йова обрушуються 

раптові нещастя. Вони не пов'язані з трагічною провиною головного героя 

біблійної книги, тобто не випливають із його внутрішньої духовної організації, а 

є, коли можна так сказати, випробуванням на міцність віри. Йов вистояв у 

випробуваннях, але втратив душевну рівновагу, піддався розпачу. Він сказав 

своїм друзям, що не володіє собою, смуток його тяжчий за морський пісок, отрута 

стріл Всемогутнього п'є дух його, і страхи Божі шикуються в бій проти нього. Тут 

і промовив Йов: «Чи дикий осел над травою реве? Хіба реве віл, коли ясла повні?» 

(Книга Йова 6, 5).  

Нібито ці слова були спрямовані на виправдання невдоволеності 

обставинами дійсності, але з другого боку, обумовлювалися розпачливим 

внутрішнім станом героя, який шукає за собою гріха, аби пояснити нещастя, але 

не знаходить його. Дійсність втрачає розумні пояснення, перетворюється на 

абсурд, людський розум неспроможний ввести дійсність у систему логічних 

координат. Звідси й розпач, нерозуміння навколишнього. 

Бог, що з'явився перед Йовом та його друзями, упевнив їх, що не може 

людина осягнути своїм розумом велич Божої волі, а тому її покликання – 

покірливо сприймати все, що з нею відбувається, не звинувачуючи зовнішній світ, 

створений Богом, і не шукаючи в ньому причини своєї недолі. І визнав Йов 

помилковість своїх слів, у тому числі й цих: "Хіба реве віл, коли ясла повні?", і 

відмовився від них. «Я говорив, але не розумів… (Йов. 42, 3), – покаявся він перед 

Богом. – Тому я зрікаюсь говореного, і каюсь в поросі й попелі!» (Йов. 42, 6). 

Після цього випробування Бог продовжив літа Йовові, він прожив сто сорок 

років, мав знову сімох синів і трьох дочок і помножив майно своє удвоє.  

 

Бесіда з учнями: 

- Чи були випробування Чіпки складнішими за випробування Йова? 
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- Чи звучить у назві твору виправдання діянням Чіпки? 

Наведення асоціацій з Книгою Йова сприяє розумінню філософської 

концепції роману. Адже в біблійного пророка були значно тяжчі випробування, 

аніж у Нечипора, і поважніші підстави звинувачувати дійсність, нарікати на Бога, 

суспільну кривду, а ще більше підстав «відбирати своє» в тих розбійників, якими 

він був пограбований. Але саме така позиція й засуджувалася Богом. 

З одного боку, фразою «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Йов захищав своє 

право оскаржувати дійсність, з другого боку, він також знав, що ця позиція 

зазнавала поразки, визнавалася неприйнятною для доброчесного християнина. На 

цьому тлі перед нами постає інший образ–головного героя Нового Заповіту Ісуса 

Христа, – який прийшов у цей світ, щоб удосконалити його, врятувати людство 

від гріха, але робив це не вогнем і мечем, а словом і проповіддю вселюдської 

любові. 

 

 

2.3 Матеріал до уроку-суду над Чіпкою 

1.Метод «Прес» з питання «Чи можна виправдати Чіпку?» 

2.Бесіда про злочин і спокуту Чіпки, добро і зло в романі Панаса   

Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?" 

У ході бесіди обговорюються такі питання:  

- Звідки в Чіпки відраза до неправди, гнів на людей?  

- Як він ставився до матері?  

- Що штовхнуло його на слизьку дорогу?  

- Що засвідчує слабку волю Чіпки?  

- Чому він не прижився в земстві?  

- Чому не вдовольнився життям хазяїна після одруження?  

- Чи достатньо вмотивовані в цьому образі господар-працелюб і розбишака-

грабіжник?  

- Де Чіпка переступив межу між помстою і злочином?  



 11

- У яких випадках він чинить переступи, порушує найсвятіші правила 

християнської моралі?  

- Ким ви вважаєте Чіпку: народним месником чи злочинцем?  

- Які Божі заповіді він порушив і чому?  

- Чи властиві йому такі риси людського єства, як розсудливість, доброта, 

прагнення послужити громаді, альтруїзм?  

- Чому Чіпка став „пропащою силою"?  

- Чи можна виправдати його за скоєний злочин? 

(У результаті бесіди дійдемо висновку, що Чіпка Вареник - натура вразлива й 

психологічно складна, якій не вдалося пройти життєвий шлях, не розтративши 

духовних скарбів, доброти й любові, гідності й честі. Єдине його багатство - 

чесна душа й працьовиті руки - не цінувалися в неправовому суспільстві, не 

прислужилися й Чіпці. У силу життєвих обставин він розгубив духовні цінності, 

не сповідував святі моральні принципи, переступив прадідівські закони, зневажив 

матір. Його серце ніколи не керувалося розумом і здоровим глуздом, ставало 

сліпим у злобі й часто штовхало на „ слизьку дорогу". Саме тому його добрі 

наміри й помисли перекреслювалися жахливими вчинками й кривавими злочинами. 

У його думці жила злість на особистих кривдників, яка керувала ним у життєвих 

ситуаціях. Свою роль зіграло й те, що він прийшов у світ із тавром безбатченка, 

із тавром неволі.) 

- Чому навчає нас гіркий досвід цього героя?  

(Він примушує кожного замислитися над загальнолюдськими цінностями, 

моральними орієнтирами, зробити правильний моральний вибір. Ким би не була 

людина, як би не страждала, однак морального права на вбивство, на злочин не 

має ніхто.) 

- У чому трагедія Чіпки? 

(Трагедія Чіпки в тому, що він зневажив християнську мораль, порушив 

загальнолюдські норми життя, зробив криводушний моральний вибір. Тому його 

виправдати не можна.)  

- Чи покаявся Чіпка в скоєних злочинах? Чи зрозумів, що зло не може 

породити добро? Доведіть свою думку, посилаючись на текст. 
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(«Почалося прощання, обнімання, почувся плач, голосіння... Плакали люди, 

обнімаючи своїх безталанних братів, подавали їм на прощання — кожен по своїй 

спроможності: той шага, той копійку, а хто й гривню... Плакали розбишаки, 

навіки прощаючись з рідним селом, зі своїми людьми — рідними й нерідними. Один 

Чіпка не плакав. Як той сич насуплений, стояв він нарізно всіх, звісивши на груди 

важку голову, в землю потупивши очі, — тільки коли-не-коли з-під насуплених 

брів посилав на людей грізний погляд...»  

Навіть у такій екстремальній ситуації він, сильний і незламний, замість 

каяття, кидає на людей «грізний погляд». Жаль, гнів на людей, «хижа туга» не 

поступилися любові і християнському всепрощенню. Тому й залишається він сам 

на сам із ними — не прощений людьми, не благословенний матір'ю. «Не знайшлося 

душі, щоб підійшла до нього — попрощалася...». І тут вже не йдеться про страх 

селянської маси, її покірність і рабське терпіння. 

Надто страшні злочини вчинив Чіпка, порушивши найголовніші 

християнські заповіді — шануй матір свою, не убий, не укради, — щоб без 

покаяння простити його.) 

 

 

2.4 Матеріали до уроку з теми «Боротьба між добром і 

злом у душі Чіпки» 

…Хто робить добро, той від Бога, а той, 

хто чинить зло, не бачив Бога 

                              (від Іоанна 1:11) 

Бесіда з учнями. 

- Якими ідеалами у своєму житті кеpувався Чіпка - головний геpой pоману? 

Яким був його вибіp?   (Від народження в людину закладено все: і добро, і зло. Але 

якщо життя зруйнує духовні цінності (а саме так сталося із Чіпкою), то 

переможе зло. А далі й до трагедії недалеко. Так людська несправедливість, зло 

привели Чіпку до морального занепаду, хоча не можна не визнати й провини 
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самого героя. Отже, зло не може породити добро, але може спричинити ще 

більше, непоправне лихо.) 

- Поясніть зміст поняття «духовність». 

- Що належить до моральних цінностей? 

(До моральних цінностей належать нормативні уявлення про добро і зло, 

справедливість, прекрасне і потворне, про призначення людини, людські ідеали. 

Вони лежать в основі всіх вчинків, діяльності людини, мають моральну 

значущість і впливають на суспільне життя. 

Сталими моральними взірцями, канонами є також десять християнських 

заповідей.) 

- Назвіть десять заповідей Божих. (Додаток І) 

Зведення моральних ідеалів, які відображають багатовікові земні сподівання 

людства, містяться в Нагірній проповіді Ісуса Христа. Ісус уславлює 

миролюбність, поступливість, негнівливість, доброту. (Додаток ІІ) 

Пошукова робота. Заповніть таблицю « Божі заповіді, які порушив Чіпка?» 

Зміст заповіді Божої Приклади – рядки з тексту 

Шануй батька твого і матір 

твою, і добро тобі буде, і довго 

житимеш на землі 

 

Не вбий  

Не кради  

Не жадай нічого того, що 

належить ближньому твоєму 

 

 

 

Слово вчителя. 

Зло веде до моральної деградації головного героя роману Панаса Мирного 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Чіпка порушує чотири заповіді Божі. 

Осуд Нечипора як знищеної самим у собі особистості, «пропащої сили», 

викриття й заперечення його філософії розбишацької «правди» – цілком очевидні 
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в романі. А те, що Нечипір є «продукт епохи», ніскільки не виправдовує його, бо 

про своє право бути такими ж голосно заявляють і Мотря, і Галя, і Грицько з 

Христею.  

Отже, справа не в епосі, а в тій внутрішній моральній опорі, яка або є, або її 

немає в певної особи, у тій концепції дійсності, яку сповідує конкретна людина. 

 

 

2.5 Матеріали до теми «Актуальність роману «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?» 

Слово вчителя. 

Твір цей не втрачає своєї актуальності і в наш час. Він учить нас, що зі злом, 

несправедливістю треба боротися, але так, щоб не скоїти ще більшого зла, бо 

далеко не всіма шляхами можна дійти праведного діяння. І ніколи неправда не 

може бути на благо людин. 

Гіркий досвід героя роману вчить нас: не можна побудувати справедливості 

неправедними діями, не можна стати щасливим на нещасті інших. Лише з добра 

можуть вирости зернятка добра, а зло породить ще більше зло. Але і добро слід 

робити чистими руками, не заплямованими людською кров'ю. 

Роман підштовхує до серйозних роздумів, переосмислення цінностей, 

підштовхує з'ясувати для себе, що є добро, а що - зло, яку величезну цінність має 

людське життя, яке не маєш права зганьбити й відібрати. Твір змушує нас 

замислитись і над загальнолюдськими проблемами: чи може зло породити добро, 

чи кожен гріх можна спокутувати, що керує вчинками окремих людей? 

Опрацьовуючи питання, можна використати метод «Мікрофон». 

 

 

 

 

3. Іван Франко. Поема "Мойсей" 

КОНСПЕКТ УРОКУ  
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Тема. «Віра є розумінням смислу життя й визнанням обов'язків, що витікають 

із цього розуміння» (Сенека). 

Мета: проаналізувати поему «Мойсей» Івана Франка з позицій християнської 

 етики: на конкретних прикладах у творі виховувати в учнів стійкий 

 «імунітет» до зла, несправедливості тощо, учити школярів дивитися на світ 

 очима серця. 

Обладнання: Біблія, поема «Мойсей» Івана Франка, книга «Библия в  

иллюстрациях Юлиуса Шнорр фон Крольсфельда». 

Тип уроку: нестандартний бінарний урок. 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Вступне слово. 

Сьогодні на уроці поему «Мойсей» Івана Франка ми проаналізуємо з позицій 

етики християнської моралі. Мойсей і юрба — ось два протиставлення, про які ми 

говоритимемо сьогодні. 

2. Переказ біблійної історії.  
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Перекажіть коротко біблійну історію про Мойсея-пророка з того моменту, як 

він вивів свій народ з єгипетської неволі. (Учень переказує) 

3.Колективна робота.  

Пригадайте та запишіть у зошити 10 основних Божих і дві основні 

християнські заповіді, адже «Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та 

правда з'явилися через Ісуса» [Євангеліє від Івана 1:17]. (Додаток І, ІІІ) 

4. Бесіда. 

Ми пригадали основні Божі та християнські заповіді. Скажіть, будь ласка, що 

таке мораль? А моральність? Совість? Що таке чесноти і які види чеснот вам 

відомі? 

ІV. Формування та вдосконалення вмінь і навичок 

1. Слово вчителя. 

Поема «Мойсей» Івана Франка — це ліро-епічний філософський твір на 

біблійну тематику. Аналізуючи поему, спробуймо оцінити дії та вчинки юрби й 

пророка Мойсея, застосовуючи прийом «перевірки на дієвість» Божих та 

християнських заповідей. 

2. Робота зі схемою-таблицею. 

Якими моральними чеснотами, на вашу думку, наділений Мойсей? Намалюйте 

порівняльну схему-таблицю «Мойсей - юрба, моральне - аморальне».  

Схема - таблиця № 1 

Моральні 
чесноти 

Мойсей Юрба 

Віра У єдиного Бога — 
Єгову 

Хистка 

Ідеал Єгова Справжній — відсутній. 
Тимчасові — Ваал та Астарта 
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Терплячість 40-річні мандри не 
зменшили віри пророка в 
долю для обраного Богом 
народу 

40-річні мандри пустелею 
виснажили людей, зробили їх 
нетерплячими, агресивними 

Святість Мойсей — медіум, 
посередник між Богом та 
людьми, сповнений святої 
віри в Божі обітниці 

Відсутність віри та ідеалу 
говорить про втрату святості 

Обов'язок На першому місці: 
«Все, що мав у життю, він 
віддав // Для одної ідеї...» 

Почуття обов'язку з'явиться 
лише в кінці поеми, коли юрба 
із «норманів лінивих» стане 
народом 

Уміння 
прощати 

Невизнаний і вигнаний 
під ніч у пустелю, 
Мойсей, однак, не 
проклинає, а благословляє 
свій народ: «0 Ізраїлю!... 
Будь щасливий навіки!» 

 

Покірність Божій волі та Долі 
нелегкій, призначеній 
Всевишнім  

На початку поеми — 
відсутня повністю (бунт проти 
пророка); у кінці — прозріння 
й розуміння дороги своєї 

Наполегливість 

  Мойсей має єдину мету—
довести свій народ до 
обіцяного краю. Навіть 
бунт юрби не зупинив його 
на шляху до жаданої 
Палестини 

На початку — це лише 
бажання задовольнити свої 
земні, «заземлені» потреби. У 
кінці — усвідомлення своєї 
місії додасть сил та 
наполегливості 

Справедливість 

Дотримання та 
виконання всіх Божих 
заповідей допомагають 
Мойсею чинити 
справедливо 

Юрба, засліплена 
ненавистю, не спроможна 
навіть тверезо думати, не те 
що чинити 
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Мужність «Ухвалили печать 
наложить// На язик мій, 
на душу, — // Тож тепер 
вам усім вперекір// 
Говорити я мушу...» — ці 
рядки є ключем до 
розуміння мужності 
Мойсея, бо в умовах 
несвободи (хоч би як її 
розуміти) відстоювати 
свої переконання, вірність 
собі всупереч тискові 
обставин — це і є модель 
героїчної поведінки в 
негероїчну добу 

На початку твору — 
«мужність» піти за Датаном та 
Авіроном. У кінці — 
«Задуднять і пустині пісок // 
На болото замісять, // Авірона 
камінням поб'ють, // А Датана 
повісять» 

 

 

3. Проблемне запитання.  

На початку уроку ми пригадали основні Божі та християнські заповіді. 

Подумайте та скажіть, які з 10 Божих заповідей порушили євреї в поемі Івана 

Франка. Підтвердіть свої слова рядками з твору. 

У результаті обговорення з'ясовується, що порушено 4 з основних заповідей. 

Поруше
на заповідь 

Зміст заповіді Божої Приклади — рядки з тексту 

І Я — Господь, Бог твій. 
Хай не буде тобі інших 
богів передо Мною. Не 
роби собі ідолів, не 
вклоняйся і не служи їм 

Віра в Бога-Єгову — це «... доля 
твого осла, // Що зав'язані міхи //3 
хлібом носить, сам голод терпить // 
Для чужої потіхи ...» «Ще гербеї з 
ума не зійшли, // Долі ліпшої варті // І 
осягнуть, як честь віддадуть // І Ваалу 
й Астарті» 

IV Шануй батька свого і 
матір свою, щоб довгі були 
твої дні на землі 

«... І не слухай його (Мойсеевих) 
слів // Молоде покоління ...». «Що ж 
Міцраїм батьки і діди // Піднялись до 
походу, // На їх погляд се дурість, і 
гріх // І руїна народу ...» та інші 
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VIII Не свідчи неправдиво на 
ближнього свого 

«І піднявся завзятий Датан: // ... 
Признавайсь: не на те ти ходив //У 
єгипетську раду, // Щоб з мудрецями 
й жерцями кувать // На Ізраїля 
зраду?» 

X Не пожадай нічого, що є 
в ближнього твого 

«Серед них Авірон і Датан // 
Верховодять сьогодні...» — жадоба 
влади 

 

Учитель особливо акцентує увагу учнів на порушенні IV заповіді — «діти —

проекція в майбутнє» і VIII — звинувачення у зраді. 

 

4. Слово вчителя.  

Перша християнська заповідь перегукується з першою з основних Божих, тому 

ми її не обговорюватимемо. А поговоримо про другу. 

«Нову заповідь я вам даю: Любіть один одного! Як я вас полюбив, так любіть 

один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні мої...» [Євангеліє від Івана 

ХШ: 34-35]. 

«Любов сильніша від смерті!» — такий напис зробили в катакомбах перші 

християни. Як ви розумієте цей вислів? 

 

5. Обговорення. 

У Біблії неодноразово підкреслюється, що любов повинна бути дієвою [див. І 

Соборне послання св. Івана 111:18]. 

Обговорення, під час якого вчитель, розмірковуючи над вищесказаним, малює 

на дошці схему-ілюстрацію своїх думок. 

 

V. Підведення підсумків уроку. 

Сьогодні на уроці ми провели цікаве дослідження-порівняння. Узагальнюючи 

все, про що ми говорили, скажіть, чи відповідає заголовок до теми її змісту? 

VІ. Узагальнююче обговорення, висновки. 
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VІІ. Домашнє завдання.  

Написати невеликий твір-роздум на тему: 

 «І все ж таки: В началі було — Слово! І все ж таки: 

 Начальний дух — Любов!» 

    (Євген Маланюк). 

 

Додатковий матеріал до уроку 

Біблійний Мойсей народився на землі, що стала ареною біблійних подій, і був 

оточений друзями і недругами, які теж стали героями Вічної книги. Усі ці імена, 

географічні назви та крилаті вирази складають окремий розділ лексики і 

фразеології — біблеїзми. І. Франко дуже широко представив їх у своїй поемі, 

адже без них поеми б просто не було. 

Головний шар біблеїзмів у поемі — це ономастика (власні імена). Вони 

діляться на: антропоніми — особисті імена людей; топоніми — георафічні назви. 

Уживає Франко й фразеологізми, що дійшли до нас із Біблії. 

 

Антропоніми 

Одне з Божих імен, яке використовує Франко,— Єгова. У перекладі означає 

«сущий» і втілює Того, хто сказав про себе: «Я є Альфа і Омега, перший і 

останній».  

Євреї благоговіли перед цим ім'ям, вважали його страшним для вимовляння. 

Його вимовляли лише первосвященики у Святая Святих і тільки раз на рік. На 

сторінках поеми ім'я Єгова зустрічаємо багато разів, наприклад: 

- У ній Єгови накази лежать// Знаки волі і побіди; 

- Буде мстити Єгова на вас і на правнуках ваших. 

 

Топоніми 

У «Мойсеевому П'ятикнижжі» зустрічається слово Вавилон. У перекладі 

означає «змішування». Вавилон — столиця царства Ушиврода. Та не довго 
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бриніла слава цього великого і красивого міста, сади якого — одне із семи див 

світу.  

Згідно з пророцтвом воно перетворилося на руїни й стало символом усього 

нечистого, спокусливого, оманливого. 

У цьому значенні вживає його Франко: 

Се піднявся страшний Вавилон на загладу Іюди. 

Палестина. Так називається земля гебреїв, земля Господня, свята земля 

Ізраїлева, земля обітована, ханаанська земля, що лежала в самому центрі давнього 

світу. Тому Господь говорить: «Єрусалим я поставив серед народів і навкруги 

нього землі». Саме звідти повинні були ізлитися світло і спасіння для всього світу. 

У Франка: 

Ось де вам вітчизна осяйна,  

З всіх найкраща частин!  

Лиш дрібненький задаток її  

Вам отся Палестина. 

 

Фразеологізми біблійного походження 

Біблія подарувала людству чудові фразеологізми. Із цієї скарбниці Франко 

використав деякі в поемі. 

«Сіль землі» — у Франка — це «будущий цар світа», тобто найголовніший. 

Вислів стосується Мойсея. Колись цей фразеологізм ужив Спаситель у зверненні 

до своїх учнів: «Ви - сіль землі». Сіль — моральні якості душі. 

Інший вислів — «терновий кущ», що горів і не згорав. Це заклик «не гасити 

святого вогню», який може палати тільки в людини-донора, людини, що вміє 

віддавати. Цей кущ — це ще й символ віри і страждань. Сорок літ несе Мойсей 

терновий вінок, бо знає — «Се був кущ огняний, що велів// Вирвать люд мій на 

волю». 

Фразеологізми у Франка мають великий ступінь узагальнення. 
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4. Борис Грінченко. Оповідання 
Матеріали до уроків 

(Характеристика образу Докії) 

1. Розповідь учителя з елементами бесіди. 

За час існування людства було створено багато законів. Одні вже втратили 

свою силу і не діють, інші – переосмислюються, вдосконалюються. Тобто людські 

закони - недосконалі, скороминущі і з часом змінюються. 

Із Біблії ми знаємо про те, що Бог створив людину, подібною до себе. Дійсно, 

люди наділені свободою вибору і можуть творити. Ми знаємо, що Бог, оберігаючи 

Адама і Єву, дав їм просту заповідь, але вони цю заповідь порушили. 

Світ почав грішити. Тому Бог дав людям заповіді, щоб кожен із нас прожив 

життя праведно і щасливо. Ці Божі настанови записані в Біблії, зокрема стисло 

викладені в десяти заповідях, які пояснюють людям, що таке зло і добро, учать 

робити добро, а не зло. 

Звернемося до Біблійної історії  «Десять Божих заповідей»: 

Бог вибрав ізраїльський народ, щоб через нього передати Свої заповіді іншим 

народам на землі. В історії ізраїльського народу було багато видатних 

особистостей. Особливе місце серед них займає Мойсей–провідник ізраїльського 

народу, який вивів його з єгипетського рабства. Він провів свій народ через 

пустелю до гори Синай, де мав зустріч із Богом. На горі Синай Бог уклав угоду з 

ізраїльтянами. Він дав їм заповіді, але наполягав на тому, щоб у відповідь вони 

виявили  послух, дотримуючись його закону. 

- Назвіть , які заповіді заповідав Господь людям.  

(Є тільки один істинний живий Бог. Ніякі зображення не повинні замінювати 

людям Бога. Не можна вимовляти ім’я Бога ради особистого бажання. Люди 

повинні відвести один день в неділю для того, щоби присвятити його Богу, а 

також для відпочинку й поповнення сил. Ми повинні поважати й любити своїх 

батьків. Життя людини - найцінніший скарб, ця заповідь оберігає людське 

життя.  У чоловіка повинна бути тільки одна дружина, а у дружини - тільки 

один чоловік.  Ніхто не має права брати те, що належить другому. Люди повинні 
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завжди говорити тільки правду. Не можна заздрити ні тому, що є у другого, ні 

його положенню). 

- А тепер давайте прослухаємо, як ці заповіді записані в канонічному 

тексті Біблії. ( Читає підготовлений учень.)  (Додаток І) 

(Божі заповіді - це моральні закони, які люди повинні дотримуватися в 

ставленні один до одного та до суспільства.   

Божі заповіді можна порівняти з правилами вуличного руху. Хто з людей 

порушує ці правила, то це призводить до великих бід та трагедій.) 

- Пригадайте, як звали синів Адама та Єви? (Каїн та Авель) 

- Чому Каїн почав заздрити Авелю? 

- Як він помстився братові? Яку ж заповідь порушив Каїн?  

- Головна героїня оповідання Б. Грінченка також порушила одну з десяти 

 Божих заповідей. Яку? (шосту). 

- Давайте простежимо, що стало причиною того, що вона підпалює хату, де 

 були вечорниці. 
 

2. Бесіда за змістом твору. 

- Чи радісним було дитинство дівчинки? 

- Зачитайте портретні характеристики Докії. 

( «А вона тільки глянула на неї спідлоба, як вовк, і мовчить». 

«Мовчить, у землю очі  втупивши». 

«Відразу застигало її обличчя, мов камінюка, і очі втуплювались у землю…» 

«Очі їй горіли, а щоки були білі – білі: груди так і здималися») 

- Про які риси характеру дівчинки вони говорять? (смуток, внутрішній біль,       

 запеклість, упертість, самотність) 

- Що зробило її такою? (Сирітство, п’яна байдужість батька, знущання 

мачухи, бездушність оточення, огидне прізвисько «каторжна»). 

З того часу, як не стало матері, у дівчинки з’явилася подруга, яка замінила їй 

неньку. 

- Про кого мова? (про калину) 

- Зачитайте, як розмовляє Докія з калиною. Як це її характеризує?  
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- Якою була реакція дівчинки? (Вона благала мачуху не рубати калинового 

 куща. «Мамо! Голубонько! Рідненькі! Не рубайте, помилуйте!» Докія, 

 намагаючись врятувати кущ, обхопила його руками, але це не допомогло: 

 «Мачуха… дорубала дерево…»). 

Докія не дівувала, проте хлопці на неї задивлялися. Вона стала іншою. 

- Що її змінило? (любов до Семена) 

- Дайте характеристику образу Семена. (Це шахтар, з яким Докія 

познайомилася на вечорницях. Він перший заговорив до неї по-людськи, приголубив. 

Семен повністю заполонив її душу, її думки. Проте він, на мою думку, підступний 

зрадник, бо для нього Докія – це чергова любовна пригода. А найогидніше те, що 

він ще й насміхався з неї. Останньою краплею стала його фраза: «І чого вона, 

каторжна, так до мене в’язне?»). 

Ця крапля переповнила чашу болю Докії. 

- На що ж вона зважується? (Підпалює хату, де були вечорниці, але згадує про 

 дівчинку Саньку, яка може згоріти, і починає гасити тілом полум’я). 

Докія гине в страшних муках, не розуміючи, чому світ до неї такий страшний. 
 

Складання схеми "Причини трагедії Докії" 

Смерть матері – ненависть мачухи - зневага батька - зрубана калина – 

зрада Семена – пожежа – «За що?» 

Так, саме смерть матері, ненависть мачухи, зневага батька, зрубана калина та 

зрада Семена штовхають дівчину на  жахливий вчинок: вона забуває шосту Божу 

заповідь «Не вбивай» та підпалює хату, де були вечорниці, бо хотіла помститися 

всім за кривду. Тільки спогад про Саньку змушують Докію гасити полум’я. І ми 

бачимо, що між помстою і любов’ю, між добром і злом дівчина вибирає Любов і 

Добро, але на вівтар кладе власне життя. 

- Скажіть, чи тільки Докія порушила заповідь «Не вбивай»? (Ні). 

- Хто ще з героїв її порушив? (мачуха, батько, дівчата та парубки) 

- Чому? (Цю заповідь порушує також той, хто важкою працею і 

 жорстокими покараннями виснажує своїх підлеглих (мачуха); хто не живе 
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 у згоді й злагоді з іншими, зі злобою та ненавистю ставиться до них 

 ( батько, дівчата та парубки), коли злі та сильні ображають слабких). 

- Яка ж головна думка твору? (Автор спонукає нас замислитися над тим, 

 чому так багато горя й сліз інколи люди завдають людям. Душа  повинна 

 бути завжди відкрита щирому співчуттю й милосердю.)  

- Чи актуальна ця проблема в наш час? 
 

Саме такі моральні цінності як любов, співчуття, допомога й утверджуються  

Б.Грінченком. Його твори змушують замислитися над швидкоплинністю життя і 

по-іншому поглянути на вчинки. 

 

 

 

5. Михайло Старицький. Повість "Оборона Буші" 

Матеріали до уроків 

5.1 Матеріали до теми "Обов’язки людини щодо 

ближнього"  

Слово вчителя. 

Драма «Оборона Буші» (1899) представляє нам один із трагічних моментів 

боротьби українського народу проти польсько-шляхетських загарбників уже після 

Переяславської ради. П’єса наснажена могутнім пафосом справжнього народного 

патріотизму, любові до своєї вітчизни: усі знають, що йдуть на загибель, але ніхто 

не вагається, бо треба допомогти з’єднатися силам Хмельницького й Богуна. 

Звертаючись до складних і драматичних періодів історії українського народу, 

змальовуючи героїв своїх історичних творів сповненими сили й душевної краси, 

Старицький виявив віру в краще майбутнє України. 

Історико-романтичну повість М. Старицького "Оборона Буші" називають ще 

історичною драмою. У творі порушуються важливі проблеми — війни і миру, 

порозуміння українського та польського народів, соціальної справедливості. У 

романтичному дусі змальоване кохання сотниківни Мар'яни, яка очолила оборону 
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Буші, і польського князя Антося, який хотів миру й злагоди між їхніми народами 

та людьми різних віросповідань. 

Бесіда. 

1. Які заповіді Божі ви знаєте? 

2. Які з цих заповідей можна пов’язати із твором М.Старицького «Оборона 

 Буші»? 

3. Хто з героїв закликає жити, дотримуючись цих заповідей? 

(Антось каже: "Невже я ворог тим, / Що не кляну отчизни й віри предків", 

запевняє, що любить Україну, як другу неньку. Два роки він шукав знань і 

розуму й почув від мудрих, "що щастя всіх людей — /У лагоді у братстві, у 

освіті, / Що віра — то тоді святійша річ, / Коли вона любов і згоду сіє". 

Говорить про те, що треба народам нарешті порозумітися, припинити 

кровопролиття.) 

4. Чи дотримуєтеся ви заповідей Божих у своєму житті? 

5. Які проблеми порушено у творі? (Народ і історія, масовий героїзм у 

визвольній боротьбі, виховання національної свідомості, глибина народної 

моралі та етики, війна та мир, антимілітаристське спрямування , 

міжнаціональні відносини) 

6. Які слова взяті за епіграф? (З народної думи: «два кревних народи, 

призначені на дружнє та рівне буття, вчинили між себе розраду…») 

7. У якій манері написано твір? (У романтичній, хоча користується і 

реалістичними барвами) 

8. Які дві сюжетні лінії переплітаються ? (Патріотична та любовна) 

9. Яка роль церкви, релігії була в ті часи? Через які образи це показано? 

(Отець Василь, образ Христа) 

10. Знайдіть у тексті цитати, які стверджують непохитність духу головних 

героїв, їхню готовність до самопожертви в ім’я віри святої та рідної 

Вкраїни? (Промова отця Василія, сотника, Орисі, Катрі) 

11. У чому утопічність образу? (Це вигаданий персонаж) 

Проблемне питання. 

- Чому твір має трагічну кінцівку? 
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5.2 Проблемні запитання до дискусії: 

� Яка любов повинна бути сильнішою: до Батьківщини чи до рідних, 

 коханих?  

� Віра повинна нести любов і згоду, а герої приносять життя - цей 

найцінніший скарб - у жертву? 

� Чи можливі були компроміси для головної героїні? (життя в багатстві зі  

шляхтичем) 

� Чи можна вірою виправдати батьковбивство? 

� Чи міг би реально існувати такий герой як Антось? 

� Чи проповідують християни помсту? 

� Самознищення – це гріх чи подвиг? 

� Хто з героїв вагається перед неминучою смертю і чому? 

� Чи можуть жити в мирі пани й селяни, католики й православні? 

� Які сподівання автор виражає таким драматичним фіналом? 

� Чи здатні були б Ви на самопожертву в ім’я суспільних ідеалів? 

� Чи схвалюєте Ви лицарський вибір Антося – смерть за віру в обіймах 

коханої? 

� Які приклади самопожертви Ви знаєте із сучасного життя? (Друга світова 

війна – піонери – герої, у мирний час – МНС..) 

� Як Ви гадаєте, хто переможець боротьби, зображеної в повісті «Оборона 

Буші»? Обґрунтуйте свою думку. 

� Чим схожі повісті «Захар Беркут» І. Франка та «Оборона Буші»  

М. Старицького? 

� Чи згодні Ви з роздумами-монологами головної героїні біля ікони 

великомученика Степана? 

� Чи може бути смерть - найвищим проявом благородства, вірності своєму 

народові в ім’я свободи прийдешніх поколінь? 

� Чи може батько благословляти на смерть? 

� Є різниця між свідомим кроком до самопожертви в момент найвищого 

піднесення й напруження фізичних, духовних і моральних сил та 

самогубством у хвилини розчарування, зневіри? 
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� Змогли б ви зректися особистого щастя заради інтересів країни? 

� Чи є в нашому сучасному суспільстві ворожнеча між представниками різних 

народів та конфесій? 

� Чи могла б різниця у віросповіданні стати на перешкоді шлюбу, сімейному 

щастю в наш час? 

 

 

 

6. Ольга Кобилянська. Повість " Земля" 

Матеріал до уроку 

6.1 Матеріал до теми "Образи повісті Ольги 

Кобилянської «Земля». Духовні орієнтири твору".  

       …Бо ти на землі – людина. 

         Василь Симоненко 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Слово вчителя. 

Проблема «злочину й кари» належить до вічних. Як ви могли переконатися 

із творів світової літератури, наприклад Ф. Достоєвського та інших, із прочитаної 

повісті О. Кобилянської, врешті-решт, із сучасних кінофільмів, злочин 

обов’язково буде покараний, і найчастіше це покарання йде через докори 

сумління самого злочинця, через нещастя з близькими для нього людьми, через 

відсутність душевного спокою й щастя. Письменниця осуджує злочин як 

протиправну, ворожу для людини дію, як духовну деградацію особистості, і 

робить це з великою художньою майстерністю та переконливістю. Але твір 

«Земля» - багатопроблемний, із новітніми способами й прийомами художнього 

зображення, що захоплює читача, примушує переживати й замислюватися, а крім 

того, ще й отримувати естетичну насолоду від гарного й мудрого слова. 

ІІІ. Оголошення теми, мети заняття. Запис та аналіз епіграфа 

заняття 
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1. Робота з епіграфом. 

1. Яке основне призначення людини в житті? 

2. Як треба жити, для того щоб залишити по собі добрий слід на землі? 

ІV. Опрацювання навчального матеріалу 

Вступне слово вчителя. 

Розпочати урок я б хотіла з біблійної легенди про Каїна та Авеля. 

Каїн і Авель 

В Адама і Єви було двоє синів. Старшого звали Каїн, а молодшого — Авель. 

Каїн орав землю, та землі не любив. І зірок не любив, і птахів не любив, і дерев не 

любив. Каїн усім заздрив і всіх ненавидів, тому що він був злий і жорстокий. Коли 

птахи пролітали понад землею, Каїн кидав у них каміння: заздрив птахам, що 

вони вміють літати. Коли зірки спалахували в небі, Каїн і в зорі кидав каміння, 

тому що зірки вміли світити. Коли опівдні дерева кидали на землю тінь, Каїн 

обламував гілки — він і тіні чужій заздрив! Злою людиною був Каїн, дуже злою. 

 А брат Каїна — Авель — був веселий і добрий. Він випасав овець. З ранку й 

до вечора блукав зі своєю отарою широкими луками, грав на сопілці, співав 

пісень. Зірки, дерева й птахи слухали його пісні. То були перші пісні на землі. 

Птахи, дерева й зірки полюбили Авеля. А Каїна почали боятися.  

Якось холодної ночі надумали брати розпалити вогнище. Довго Каїн 

розпалював своє вогнище. Та не слухався вогонь злих Каїнових рук. Не горів. А 

під добрими руками Авеля вогнище спалахнуло відразу. Затріскотіли гілки, наче 

тільки чекали доторку легких пальців Авеля. Заграло полум'я. Весело зробилося 

навкруги, тепло. Заспівав Авель пісню про вогонь і про зірки, про те, як гарно 

жити. Позаздрив Каїн Авелю, що вогнище в нього розгорілося. Підняв із землі 

камінь і вбив брата свого. 

Урвалася пісня. Упав Авель на землю. Покотилася сопілка. Не вигравати їй 

більше веселих пісень. Озирнувся Каїн. Навкруги — нікого. «Ніхто й не бачив, як 

я убив Авеля, ніхто й не довідається»,— подумав Каїн. І втік до лісу. Скрадається 

Каїн лісом, раптом чує — дерева зашепотіли: «Каїне, де твій брат Авель?»  



 30

Кинувся Каїн від дерев у степ, а над ним зірки піднялися та як задзвонять із 

небес: «Каїне, де твій брат Авель?»  

Заметушився Каїн: куди втекти від зірок? До землі пригнувся, плазує, наче 

павук, очима косує. 

Прокинулися птахи. З усіх боків галасують: «Каїне, де твій брат Авель?»  

І здалося Каїну — то Всесвіт кричить йому навздогін: «Де твій брат Авель?» 

— Хіба я вартівник своєму братові? — зухвало відповів Каїн.  

Збагнув Каїн, що хоч нікого й не було, коли він убив Авеля, та бачили те зірки, 

дерева, птахи...  

І зненавиділи люди Каїна за те, що він заплямував землю кров'ю. І прокляли 

його. І його ім'я. 

Відтоді минуло багато-багато віків. Багато зірок згасло. Люди народжувалися і 

помирали. Мінялися звичаї. Забувалися казки. Але й до сьогодні про лиху, 

заздрісну людину кажуть: Каїн. Або окаянний*. 

Скрадається, благословилося, зненавиділи, заплямував. Окаянний — грішний, 

проклятий. 

Слово вчителя. 

Саме завдяки цій легенді впродовж багатьох віків ім’я Каїна символізує 

братовбивство. Що стало причиною цього страшного гріха? А причиною стало те, 

що було порушено Божу заповідь «Не убий!». 

Каїнова печать лежить на Саві, який підняв руку на свого брата. Трагедія, що 

відбувається в родині Федорчуків, виривається за межі родини. Зойкнуло все село, 

адже жорстоко позбавили життя молоду людину, що була надією та опорою для 

своїх батьків, носієм споконвічної моралі та спадкоємцем традицій. Чому ця 

трагедія сталася в порядній, працьовитій родині? Де її витоки? Чи має прощення 

гріх братовбивства? На це питання відповідає Ольга Кобилянська у своїй повісті. 

Але цю відповідь вона дає не прямо, а змушує замислитися над нею читачів. 

Братів Федорчуків письменниця змальовує за принципом контрасту: Михайло 

уособлює добро, світло, а Сава – щось незбагненне і страшне. 

- Чому Сава Федорчук став новітнім Каїном? Як наважився порушити Божу 

заповідь «Не убий»? Чи можна було попередити злочин? Саме такі запитання 
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тривожать кожного читача. Найлегша відповідь – убив, бо хотів одержати у 

спадок усю батьківську землю. 

Поміркуймо разом, чи не помилкова така однозначна категорична відповідь. 

 

Бесіда з елементами дискусії. Робота з текстом. 

1. Кажуть, що двох однакових людей і характерів не буває навіть в 

одній родині. Яким був і в кого вдався Михайло, а в кого Сава? 

2. Чому Марійка любила більше Михайла, ніж Саву, хоч Сава був 

схожий на неї? (Дитину зі складним характером любити важче). 

 3. Чи не було в характері Сави патології? 

Пригадайте, який перший тяжкий гріх учинив Сава? (Укинув 

джмеля за пазуху своєму кривдникові, хлопчик помер). 

4. Як зреагувала Марійка на такий вчинок? Чому не покарала сина? 

5. Чи були в Михайла негативні риси в характері? Як він ставився 

до Рахіри? 

 6. Які стосунки були між братами? 

7. Чим була сім'я для кожного з братів? (Неправильне виховання 

породило в Сави комплекс неповноцінності й викликало відчуття 

того, що він у сім'ї чужий. Він шукав людину, яка могла б його 

зрозуміти). 

8. Чи правильний був вибір Сави? Чому саме Рахіра? (Груба сила 

притягує силу, зло притягує зло). 

 9. Як ставився до землі Михайло, а як Сава? 

10. Як вплинула на Михайла служба? До яких висновків він дійшов? 

(Сила людини не в землі, а в руках людини, в праці). 

11. Під час відсутності Михайла Сава полюбив працю на землі, 

трудився добре. Як до цього ставилися батьки? Чи були задоволені? Чи 

хвалили сина? 

 12. Порівняйте кохання Михайла й Анни, Сави й Рахіри. 

Є така думка, що кожна жертва певною мірою винна у своїй смерті. 

Чи стосується це Михайла? 
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13. Якої помилки припустився Михайло в стосунках з Анною, що 

призвело до трагедії? Чи можна назвати його нерішучим, 

слабохарактерним? Чи, може, добрим і м'яким? (Михайло зволікав зі 

шлюбом, боявся осуду односельців і найбільше того, що батьки 

можуть покарати його за вибір дружини і не дати землі. У своїй 

передчасній смерті та поламаному житті Анни винен і він. Михайло 

обіцяв Анні розповісти батькам про намір одружитися з нею. Та 

кожного разу відкладав, зволікав, був нерішучим. І за це був покараний 

долею. Заради нього Анна пішла в місто, де найнялася служницею, з 

вини Михайла стала покриткою). 

14. Яким став Сава після вбивства? На які думки, висновки це 

наштовхує? Після вбивства кожен член родини страждав. У чому 

трагедія становища кожного і чиє становище найтрагічніше? 

15. Чому немає щастя в сім'ї Сави і Рахіри? Чому воно є в Петра й 

Анни, хоч Анна любить тільки Михайла, навіть після його смерті? 

16. Що було причиною трагедії в родині сільського ґазди Івоніки 

Федорчука, який є взірцем християнської добропорядності? 

(Учні дискутують, доходять висновку: і земля, і характер Сави, і 

неправильне виховання, і підбурювання Сави Рахірою і, зрештою, трагедія-

кара за гріхи.) 

 Слово вчителя. 

У душі Сави жила якась хвороблива заздрість і злоба. Він егоїст. 

Щодня він множить свої негідні вчинки, зло і навіть не засумнівається в 

правильності вибору. Коли ж Рахіра підігріла в ньому жадобу власності, 

оте чорне зло затьмарило його розум і він зважився на найтяжчий гріх. 

Письменниця кожним своїм словом застерігає, що вбивство — 

непрощенний гріх. Немає у світі нічого ціннішого від людського життя. 

Ніщо не може виправдати злочин Сави. Отже, то які «вічні» проблеми 

порушені у повісті?  

Проблеми: батьки і діти; добро та зло; сила кохання; життя та смерть;  

     злочин і кара. 
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7. Микола Вороний. Поезії "Блакитна Панна", 

"Легенда", " Іванові Франкові" 

Матеріали до уроку 

1. Вірш М. Вороного "Блакитна Панна" 

    Гра "Хто швидше?" 

 Завдання: перед тобою чарівна рамка. Вибери та впиши в неї слова, які 

пропущені в поданих нижче реченнях 

1   2  3   4  

   

  

  

10 5 

  

  

  

 6 

9  

  

   8    7   

 
1. ........  наш насущний.   (Хліб) 

2. Творець світу -  ........   (Бог) 

3. Порушення Божих заповідей - .......   (Гріх) 

4. Ісус  .........   (Христос) 

5. ........ Боже до людей   (Слово) 



 34

6. Молитовний біблійний урочистий вигук, що означає “ спаси і 

допоможи”, а також “ слава” - ........   (Осанна) 

7. Крилатий посланець Бога на землі - .......   (Ангел) 

8. Бог створив на шостий день - .......   (Людина) 

9. Заперечення існування Бога, безбожність, безвір`я - .........   (Атеїзм) 

10.  Людина, що живе в монастирі й служить Богу - .......   (Монах) 

 

 

2. Вірш М.Вороного "Легенда" 

Метод "Щоденник подвійних нотаток" 

  Сторінку ділять навпіл. Ліворуч записують моральні обов'язки людини 

(заповіді Божі), праворуч - міркування щодо кожної окремо взятої заповіді, 

аргументуючи прикладом з вірша. 

Заповідь Божа Приклади - цитати 

Не сотвори собі кумира 

 

 

 

Поважай батька твого і матір 

твою, да благо ти будеш, і да 

довголітен будеш на землі 

 

Не вбий 

 

 

Не блуди 

 

Возлюби ближнього твого, як 

самого себе 

Дівчину вродливу юнак покохав,  

Дорожче від неї у світі не мав. 

Над сонце, над місяць, над зорі ясні... 

 

... Віддам за кохання і неньку стару! 

 

 

 

І став опівночі лютий злочин: 

Мов кат, витяв серце у матері син, ... 

 

Та мила його не боялась гріха... 

 

І серденько ненчене кров'ю стекло, 

І ніжно від жалю воно прорекло... 

"Мій любий, ти впав... Чи тебе не болить?" 
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3. Вірш М.Вороного " Іванові Франкові" 

Інтерактивне завдання "Гронування". 

 Складіть інформаційне гроно "Моя девіза - йти за віком і бути цілим 

чоловіком" . Використайте моральні обов'язки людини, які записані в Біблії. 

             

                                                        бути правдивим 

                                                        бути милосердним 

  Бути цілим                                   бути кротким 
  Чоловіком                                    вірити в Бога 
 
                                                         бути терплячим 
        бути щедрим 

        бути вірним 

 

 

 

8. Олександр Олесь. Поема "По дорозі в Казку" 

Матеріал до уроку 

Трагічна суперечність між духовністю, мрією й 

жорстокістю 

Повідомлення учня 

Проблема вождя  та  маси у світовій літературі  й  у  Біблії 

Драматичною поемою «По дорозі в Казку» Олександр Олесь вступає в 

полеміку з популярним російським текстом Максима Горького «Легенда про 

Данко», що відокремилася від конкретної художньої реальності та претендувала 

на роль девізу для радикальної інтелігенції  Українська література наприкінці 

ХІХ — на початку ХХ ст.  не тільки Росії, а й України. У творі домінує тема 

романтичного героя, який намагається вивести людство із темряви до світла. У 

казці «буревісника російської революції» романтичний герой гине, розтоптаний 

юрбою, що поривається уперед до «світлого майбутнього».  
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Можна провести відповідні паралелі між етюдом «По дорозі в Казку», де герой 

веде людей від безпросвітності до щастя, з раніше написаною драмою норвежця 

Генріка Ібсена «Бранд», у якій також підносився образ мужнього поводиря, 

котрий дбає не про себе, а про інших. 

Згадаймо біблійного Мойсея, який 40 років вів свій народ до Землі 

Обітованої.Чим закінчилася притча? 

 Робота в групах 

 1-ша група. Завдання: виписати цитати до образу головного героя. Скласти 

його образну характеристику.  

 

Цитатний план до характеристики 

1. «Куди йому питать ведмедя? Він борсука злякався вчора». 

2. «Я не боюсь небес! Мої відкриті груди». 

3. «Так, так… Боротись я не вмію, і не дало життя мені у руки зброї. Я 

слабкий». 

4. «Коли б на землю він дивився, то може б і знайшов, а то він дивиться угору. 

Збирається усе літати». 

5. «О, коли б міг я іскрами вогняних слів своїх цей ліс проклятий запалити і 

вам одкрити небо». 

6. «Він демон. Він пророк». 

7. «Де жертви, там і перемога». 

8. «Згоріть — в житті — єдине щастя». 

9. «Ви чуєте, як у його голос дрижить? Ви бачите, як жахливо у його бігають 

очі… Він не знає. Йому здається». 

10. «Ранок! Ти засвітив його і сам безсило погасаєш!» 

 
 2-га група. Завдання: виписати цитати до образу юрби. Схарактеризувати 

натовп. Як натовп змальований у Біблії? 

1. «Дарма! Привикнуть до всього можна». 

2. «Смійтесь! Ваш сміх мене минає». 
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3. «Твій швець не був ніколи в небі, твій швець нікого не здіймав з землі угору, 

нікого не кликав». 

4. «Та ти кажи: ми й лежачи почуєм». 

5. «У їх душа як кремінь: б’єш крицею по ній, а з неї іскри ллються». 

6. «…всі як камені лежать. Не дивиться їм в очі «завтра». Наїлись хліба,— ну, і 

досить». 

7. А завтра кору гризтимуть, а там траву». 

8. «На те живем, щоб вік дожити». 

9. «Так ви не люди, а страховища якісь! Я вас… боюсь!..» 

10. «Розбили голову… Розбили голову. Я умираю». 
 

 3-та група. Завдання: зробити порівняльний аналіз драматичного етюда 

«По дорозі в Казку» й поеми І. Франка «Мойсей». Які принципи християнської 

етики  пропагують письменники  у своїх творах? 
 

«По дорозі в Казку» «Мойсей» 
 
 
 
 
 
 

 

 

Бесіда з учнями. 

- Якій ідеї підпорядковані дії головного героя? 

-Як юрба ставиться до свого поводиря? 

-Чому герой не досягає мети? 

-Чи побачили герої омріяну країну? 

-Який фінал творів? 
 

Слово вчителя. 

Олесів поводир помирає біля самої брами Казки. Він гине від руки своїх, тих, 

кого вів за собою. Давайте згадаємо біблійну притчу про братів Каїна і Авеля. 

Герой не виявив рис справжнього революціонера-поводиря народу, не зміг бути 
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непохитним до кінця й підтримувати цю впевненість у тих, хто у важку хвилину 

впав у сумнів і виявив хитання, чим посіяв зневіру і розчарування. 

 Вічна казка, Країна Казки, Земля Обітована з’являлися митцям, коли 

передчуття невідворотного майбутнього охоплювало суспільство. Довести свій 

народ до омріяного прийдешнього зможе тільки стійкий борець, справжній 

провідник нації. О.Олесь дав українську інтерпретацію сюжету, розцвітив його 

деталями національної історії. Браму до Країни Казки відчиняє Хлопчик — 

символ нового покоління, якому творити диво майбутнього дня. 

 В Олександра Олеся юрба повертає назад, у ліс, на болото, не дійшовши трохи 

до галявини, звідки вже було видно чарівну й прекрасну Країну Казку. Юрба про 

це так ніколи й не дізналася. Герой, замордований тими, кого хотів вивести до 

Казки, помирає, але бачить з узлісся наочно свою мрію. До нього підходить 

хлопчик, який справді живе в Казці.  

За О.Олесем, Казка — не для всіх. Принаймні, не для тої жорстокої та темної 

юрби, що постає як об’єкт творчої активності героя. Висновок поета 

песимістичний: доки Людина залишається темною та жорстокою, марно шукати 

шляху до Країни Казки. Чинники світового зла — не в умовах життя, а в середині 

людини. І водночас фінал драматичної поеми О.Олеся полишає світле враження, 

бо Країна Казка виявляється існуючою цілком реально. 
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Розділ ІІ 
          

           11 клас 
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1. Микола Хвильовий. Новела "Я (Романтика)" 

Матеріал до уроку 

Характеристика образів через проблемні питання. 

- Одним із законів діалектики і розвитку суспільства є єдність і боротьба 

протилежностей. Які протилежності живуть в єстві героя? (Добро і Зло.) 

- У якому стані вони співіснують і як це проявляється в його діях? (В  образі 

ліричного героя автор яскраво демонструє роздвоєння людської сутності на два 

«я», що уособлюють два начала людської духовності - Добра і Зла.) 

- Чи можна сказати, що герой раніше був доброю людиною і лише під впливом 

подій у ньому зародилося зло? (/ так, і ні. З народження в душі кожної людини 

живуть Добро і Зло, але іноді Добро переважає, і тоді Зло ховається і виявляє 

себе лише в слушний момент. У душі ліричного героя Зло народилося Добром, 

адже він пішов у революцію боротися за щастя бідних. Але жорстокий час 

задавив Добро і воно «оживало» лише вдома, біля матері.) 

(Учитель пропонує зачитати уривки, де ліричний герой приходить додому, 

мати тулить його голову до своїх грудей. Учні зачитують.) 

- Чому вдома «оживає» добре начало в його душі? (Материнська аура добра, 

любові, великодушності сповнює його єство спокоєм і добром. Але тільки герой 

виходить з подвір'я і бачить чорну потвору замку, де засідає чорний трибунал 

комуни, як те природне, людське «я» відступає в підсвідомість, звільняючи місце 

«я» фанатика «загірної комуни».) 

- Чому «я» чекіста переважає? 

(Учні висловлюють міркування щодо впливу соціуму на свідомість і психологію 

людини.) 

- Так і жили в душі героя два «я», по черзі поступаючись місцем одне одному, 

але в житті людини наступає момент, коли вона повинна дати однозначну 

відповідь, хто ж вона є по суті. Коли ж цей момент настав для ліричного героя? 

(Учні зачитують уривок з новели, де в кімнату разом з арештованими 

черницями вводять його матір) 



 41

- Що відбувається в душі комунара? (Учні розповідають про жах, а потім 

страшне сум'яття, що вривається в серце ліричного героя.) 

- Чиє ж «я» візьме гору? Перше - «людське», «синівське», чи друге - 

«комунарське»? 

- Чому «людину» переміг «чекіст»? (На стражі душі головного героя стояли 

доктор Тагабат, дегенерат, які спостерігали за ним, ніби випробовували.) 

- Навіть жорстокий і цинічний Тагабат, коли привели черниць на місце 

розстрілу, відвів матір убік і сказав герою: 

- Ваша мати там! Робіть що хочете! 

Тоді в душі голови чорного трибуналу остаточно перемогло друге «я» - він 

убиває матір. І ненормальна радість охоплює все його єство, бо він переміг себе, 

усім довів свою вірність комуні. Але чи можна це назвати перемогою Людини? 

(Навпаки, Людину переміг Звір.) 

 

У ході обговорення формулюються стислі характеристики персонажів і в зошити 

поступово записується план образної системи новели: 

матері (мати Марія - Божа й вселюдська мати - центральний гуманістичний символ 

новели, символ надії, любові, життя, материнського всепрощення); 

доктора Тагабата (доктор Тагабат - "людина з холодним розумом і каменем замість 

серця", безглуздо жорстокий п'яниця й людожер); 

дегенерата (дегенерат - вартовий революції з душею "палача з гільйотини"); 

Андрюші (Андрюша - людина з нормальною психікою, "чекіст мимоволі"); 

інсургента "Я"  ("Я" - "м'ятежний" син - "чекіст, але й людина", комунар, що у вогні 

фанатизму вбиває рідну матір і відтоді вже остаточно не людина, а тільки чекіст); образ 

розкрити в розвитку, акцентуючи на моменті остаточного зламу й ролі в ньому 

дегенерата та на ставленні "Я" до інших постатей, виведених у творі: тамуванні відрази, 

виправданні того, що не можна виправдати в собі і в інших - "Я думаю: так треба".  

 

Пояснення вчителем образів-символів. 

Марія - асоціація з Пречистою Дівою, образ рідної матері, символ усього 

найсвятішого терпенного й терплячого, всепрощаючого у своїй любові.  
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Символ " загірної комуни"  почерпнутий зі сковородинських уявлень про рай 

на землі й "нагірню республіку" як осередок праведників.  

Символічний " бій годинника"  відіграє роль перестороги Бога, це нагадування 

про короткочасність людини на землі та її необхідність у будь-яку хвилину дати 

звіт за вчинки перед Всевишнім.  

Безіменний голова трибуналу - революційний романтик, який мріє про щастя 

для всіх у майбутньому, хоч би це примарне щастя й будувалося на горах 

людських кісток і ріках крові. Він утягнутий у злочинний вир: судить, розстрілює, 

причому робить це ще й з роздумами й навіть самовиправданнями, нібито іншого 

вибору нема, що саме так було завжди, що взагалі “темна історія цивілізації”.  

 

Метод "Мікрофон". 

Дайте відповіді на запитання: 

- З якої літери вам хочеться писати слова "Бог", "мати", "людина"? 

- Чи відчуваєте ви в собі посів християнства? 

- Яке місце у становленні свідомості мають займати Біблійні заповіді? 

Коментар учителя. 

Біблійні заповіді в тлумаченні фанатиків більшовизму втратили силу 

морального закону. 

- Шануй отця і матір твою - дивлячись, хто вони. 

- Не убивай - дивлячись кого. 

- Не давай кривавих свідчень - дивлячись, чи корисно. Це був теоретично 

обґрунтований терор - безперервний і безнадійний, і він деморалізував людей. 

"Злочин і кара - це в рамках психології і моралі. Але безкарний злочин і 

безбожна вседозволеність - це безум, що агонізує і котиться з безодні в безодню. 

Бог творить позитивною силою любові й надихає нею свої творіння. 

Диявол має негативну силу, і ця руїнна сила ненависті була суттю більшовизму. 

Тому всі найкращі слова стали словами-пастками. "Правдою" назвали газету, 

яка узаконила всяку брехню й обман - аби на користь революції. І це ключ до всієї 

жовтневої "революційної законності", якою розпочався весь ланцюг терористичних 

актів, що були визнані за ефективні засоби для досягнення перемог рад людиною 
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на шляху до маячних цілей. Увесь шлях - це ланцюг страшних і нелюдських 

засобів, що використовували людину як матеріал, як раба рабів. 
 

Питання до учнів. 

Чи одне й те саме, на вашу думку, відсутність святині й принципова відсутність 

святині? 

Обговорення. 

Це різні речі. Відсутність святині людина може визнати, як сором, як біду, як 

власну ваду. Принципову відсутність святині людина перетворює на гасло і 

накидає його всім. Звідси всі гострі, жорстокі, негативні гасла і плакати 

більшовиків - із націленими гвинтівками й багнетами - культ ненависті. Усе разом 

набирає характеру епідемії. Блудний син стає позитивним героєм часу. Інші, ті,  

з-поміж кого вийшли такі "герої", кричать, хто гучним, а хто німим криком, 

викрикуючи з себе кров і душу, як на цій репродукції. І хай ця картина написана з 

іншого страшного приводу (учитель уточнює - з якого), художник виразив, що 

відчуває людина, безсила перед насильством. 

Учитель. Ця похмура трагедія, зокрема й розгорнута перед нами М. Хвильовим, 

має три виміри. Спробуємо визначити їх: 

Образно-описовий. (Це печальне море розлитої пам'яті, яке болить і ятрить 

душу.) 

Морально-етичний. (Вина злочинців у скоєному.) 

Містично-ідеологічний. (Це нелюдські злочини, запрограмовані в рамках 

феномену більшовизму й комунізму.) 

(За бажанням ці три виміри трагедії можна записати на дошці або в зошитах) 
 

Визначення проблематики твору в процесі бесіди з учнями. 

1. Суперечність, полярність одвічного ідеалу любові, гуманізму, добра. Традиційних 

етичних цінностей, вироблених християнською цивілізацією - з одного боку, і служінням 

ідеї абстрактного гуманізму, фанатизму, фальшивої романтики - з другого. 

2. Неминучість втрати людської сутності через зраду принципів людяності. Хто вбиває 

іншого - вбиває себе. 
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2. Григорій Косинка. Новели "В житах", " Фавст" 

Матеріали до уроків 

2.1 Матеріали до уроку за новелою Г.Косинки "В житах" 

Бесіда за змістом 

1. Яка тема новели?   (Пошук героєм порушеної гармонії; розповідь про один 

день у житті дезертира Корнія, який переховується в житах, зустріч зі своїм 

коханням - Уляною; змалювання життя крізь призму долі й душі людини.) 

2. Розкажіть про Корнія, його психологічний стан.   (Корній серед природи 

знаходить короткий відпочинок, немає крові і горя. Він прислухається до "пісні 

поля", спостерігає за різнобарв'ямстепу, розмовляє з сонцем. Важке існування, 

сповнене небезпек, наче десь далеко, ніщо не віщує лиха. І тільки душа в якомусь 

чеканні, в передчутті перемін... Його гнітить плазунське життя. ...Згадує 

розстріляного комуніста...) 

3. Як реальне життя нагадує про себе?   (Зустрічається із "загубленою в 

житах своєю долею", коханою Уляною.) 

4. Продовжіть речення "Корній у житах..." 

   (- ловить коротку мить радості; 

     - ловить мить життя, яке, можливо, завтра обірветься.) 

5. Поясніть слова Корнія: "А я ще хочу співати!"    (Він повернувся до 

нормального стану, що характеризується наповненістю серця людини любов'ю, 

радістю, людяністю. Він хоче жити! І його любов до життя передається й 

навколишньому світу: з ніжністю звертається до божої корівки, заохочує її 

полетіти до сонечка. Зустріч із коханою розпалює жагу до життя.) 

6. Визначте ідею новели.   (Людська душа повинна й може повернутися у свій 

нормальний стан; утвердження жаги до життя, бо світ прекрасний.) 

Слово вчителя. 

Новела "В житах" - це гімн життю, що проростає на обпаленому війною полі 

наперекір нищівній силі тваринного в людині, це утвердження думки, що навіть, 

здавалося б, вкрай понівечена людська душа може і повинна повернутися у свій 
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нормальний стан. За християнськими канонами людське серце повинне бути 

сповнене любов'ю, людяністю, радістю, добротою, закоханістю в життя. 

 

" Ґронування" 

Жито             життя              любити              співати              життя 

          "В житах"                    Думка: понівечена   

 поле               друг, захисник  життя   людська душа може і  

          Корнія, товариш     Корнія          повинна повернутися 

                           у свій нормальний стан 

          гімн життю  

          любити 

   

 

    символ                  жито (злак) 

 

 

                Хоче співати 
 

Навіть у бурхливу добу, під час жахливих подій Г.Косинка був закоханий 

у жито-життя. 

 

Перевага загальнолюдського над класово-ідеологічним.       

     Вітаїстичний пафос новели 

 

 

2.1 Матеріали до уроку за новелою Г.Косинки "Фавст" 

Слово вчителя. 

Блаженство означає благословення і в його основі лежать добрі вчинки. 

Для християн є обов'язковим виконання заповідей блаженств (довершених 

християнських чеснот)    (Додаток ІІ) 

радість 
людяність 
любов 
закоханість у 
життя 
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Селяни протягом багатьох століть вірили в Бога, ходили до церкви, жили за 

християнськими законами. Порушення цих законів вважалося гріхом. 

Таким був і головний герой новели Прокіп Конюшина. 

Бесіда за змістом 

1. Розкажіть, чому герой опинився в тюрмі (в камері смертників)?   (Після 

наступу муравйовців на село вмирає його батько. Покіп створює загін і бореться 

проти нападників. Його заарештовують і катують місяцями, але він не 

зізнається і не видає "бандитів" - "Юдою не буде!") 

2. А чи дотримувався він християнських чеснот у тюрмі - місці, де всіх 

калічило, нищило, ламало?     

(Співкамерників вражає благородством і спокійною гідністю. 

Мав спокій у душі, бо розумів, що гине за правду. 

Ідучи на страту, хоче кожному в камері залишити щось добре на згадку: 

селюку Конончуку дав шматок хліба. 

Смиренно і гідно приймає смерть, бо несхитний у вірі: після нього прийдуть 

тисячі інших. 

Терпляче зносить катування, і не плаче, і не зраджує.) 

  Прокіп Конюшина як Фауст Гете шукає життєву істину. Ця істина - 

національна людяність, любов до рідної землі, її культури. 

3. Яку пісню чує Прокіп перед стратою? Що цим хотів сказати автор? 

(У сусідній камері студенти співають колядку "Ой радуйся, Син Божий 

народився..." Не випадково саме цю. Вона може бути символом невмирущості 

ідеї Фавста. "Слова мовби перегукуються з душевним перетворенням Прокопа - 

він стає зовсім іншою людиною, незримою, безтелісною, але існуючою для 

поколінь".) 

Підбиття підсумків уроку 

Слово вчителя. 

У роки громадянської війни перед людьми поставав вибір: забути про закони 

моралі - і вижити чи дотримуватися правильних орієнтирів - і померти. Це був 
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нелегкий вибір, і багато людей, які все життя орієнтувалися на закони моралі, 

мусили відступитися від них. 

Закони моралі - найкращі життєві орієнтири, вони повинні бути найвищими 

законами людства. 

 

 

 

3. Валеріан Підмогильний. Роман "Місто" 

Матеріал до уроку  

Характеристика образу Степана Радченка 

Інтерактивна вправа"Незакінчене речення". 

"Мораль - це..." 
 

Слово вчителя. 

Людина живе серед людей – в сім’ ї, у школі, у класі, на вулиці, у суспільстві. 

І скрізь, де б ми не були повинні поводити себе так, щоб усім, хто нас оточує, 

було б добре. Для упорядкування життя людей існують певні норми, правила, 

погляди й уявлення, які регулюють поведінку між людьми – це і є МОРАЛЬ.  

Мораль має свою характерну ознаку, особливість – вона розглядає вчинки 

людей з погляду добра чи зла. Чи добре діло зробила людина? Чи правильно вона 

вчинила? Людина повинна творити добро, підтримувати інших, допомагати 

бідним і тим, хто потребує нашої допомоги. А добро породжує радість, 

задоволення, повагу і любов між людьми. 

Злі ж вчинки людей сіють між людьми ненависть, ворожнечу, сварки. 

Мораль – це не тільки стосунки між людьми, а й те, як ставляться люди до 

природи, до навколишнього середовища, до тварин. 

У різні історичні часи існували й різні погляди на людську мораль. Зі зміною 

епох, змінювались і погляди на мораль. 

Отже, МОРАЛЬ – це норми і правила життя людини з погляду добра і зла. 
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Загальнолюдська мораль змінювалася. Але існують певні норми життя, які 

залишаються незмінними, і вони однакові для всіх людей: старих і молодих, 

бідних і багатих, незалежно від кольору шкіри, національності, країни. Ці норми 

життя непідвладні часу, вони називаються нормами християнської моралі, вони 

записані в головній книзі християн – Біблії, яку передав людям Бог. 

Християнська мораль з Біблії передається нам у таких основних приписах: 

 у десяти заповідях, що Бог дав ізраїльському народові через пророка 

Мойсея на горі Синай (Вихід 20); 

 у двох заповідях любові Ісуса Христа: «Люби Господа Бога свого всім 

серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Це 

найбільша і найперша заповідь. «Люби свого ближнього, як самого 

себе». (Євангеліє від св. Матвія 22:37-39); 

 Нагірна проповідь Христа ( Євангеліє від св. Матвія 5-7); 

 заповідь, яка називається «золотим правилом»: «Тож усе, чого тільки 

бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви…» (Євангеліє від 

св. Матвія 2:17); 

 у посланнях святих апостолів – учнів Ісуса Христа. 

Усі ці норми і правила Бог дав людині для того, щоб вона могла жити 

щасливою, була у злагоді з собою й оточуючими людьми, Богом і природою. 
 

У своєму становленні Степан Радченко пройшов шлях від селянина, що 

приїхав у місто здобути освіту й повернутися додому з новими знаннями, до 

відомого письменника. 
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           Письменник 

 
                  Справжня квартира; 
                                                                                                                                           письменник 
                                                                                                                                           Вигорський; 
      Лектор         Рита 
         
                                                                          Кімната Задорожного; 

                                                                                            Борис Задорожний; 
                                                          Студент          Зоська 

           Кухня Гнідого; 
                  Селянин, що        Максим Гнідий;   
                приїхав у місто        Мусінька 

                           

                       Столярня Гнідого; 
                        Товариш Левко;  
                     Надійка    

 

  
 

Ми помічаємо, як змінюється душа головного героя. У ній постійно борються 

Добро і Зло. У дечому він вагається, але все частіше може переступити через 

власне сумління, моральні принципи заради поставленої мети. Може, навіть 

принести в жертву людину і від цього не страждати. Отже, це неординарна 

особистість, не позбавлена волі, розуму. Дивиться на світ і на людські стосунки 
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тверезо, часом виражає своє ставлення до всього скептично, з легкою іронією, з 

розумінням довкілля. 

 
Бесіда з учнями. 

1. Які ж закони моральності порушує Степан Радченко? Обґрунтуйте свою 

відповідь, посилаючись на текст. 

2. Чому головний герой порушив закони моральності? (щоб стати успішним) 

3. А що б ви зробили, щоб стати успішним? 

4. Чого повчає роман? 

 

 

 

4. Осип Турянський. Повість"Поза межами болю" 

КОНСПЕКТ УРОКУ 

Тема: Морально-етичний зміст блаженств. Категорія «сенсу життя» в 

контексті блаженств. Осип Турянський «Поза межами болю». Загальнолюдські 

мотиви й гуманістичні цінності. 

Мета: ознайомити учнів з Нагірною Проповіддю Ісуса Христа як основою 

 християнського світогляду; пояснити вплив Нагірної Проповіді на 

 поведінку, вчинки та світогляд людини;  

 на основі біблійних прикладів та змісту повісті Осипа Турянського 

 пояснити момент очищення серця як дорогу до щастя, що дозволяє бачити 

 світ у його суті (як Божий дар); з’ясувати типологію образів-символів 

 повісті; розглянути ідейно-художній зміст окремих фрагментів твору, уміти 

 коментувати їх; поглибити навички аналізу художніх образів;  

 розвивати вміння пізнавати і розуміти справжню вартість речей, явищ, 

 почуттів, виховувати усвідомлення важливої переваги в житті духовного 

 над матеріальним. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування на їхній основі умінь і 

навичок. 
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Обладнання: портрет письменника, текст твору «Поза межами болю», 

 мультимедійна дошка, презентація слайдів. 

Епіграф:     Move him into the sun – 

    Gently its touch awoke him once 

     At home, whispering of fields unsown… 

                                                               Futility by Wilfred Owen (1893-1918) 

         Орієнтовний переклад 

        (Перемістити його на сонце, 

        Обережні її дотики 

        Розбудять його враз у будинку,  

         шепіт незасіяного поля…») 

          Марність Уілфред Оуен,  

        англійський поет, солдат (1893-1918) 

ХІД УРОКУ 

І. Емоційне налаштування на урок. Повідомлення теми уроку. 

Визначення очікуваних результатів. 

«Він постійно нагадував про себе, це було в його характері – нагадувати про 

себе, коли жив на світі, він був запаморочений славою своєї книжки, високими 

оцінками віденських рецензентів, які піднімали його повість «Поза межами болю» 

вище «Вогню» А. Барбюса, «Червоного сміху» А. Андреєва та інших творів 

світової літератури, у яких розкривалася жорстока суть Першої світової війни. 

Критики називали його працю геніальною, просто-таки дивовижним явищем на 

ниві людської культури, і він, як і кожен митець, котрий хоче почути з чужих уст 

оцінку своїй праці, її вартість для людей, не міг не перейматися цими похвалами, 

не міг не міряти свою творчість високими мірками. 

 І не міг змиритися зі заскорузлою байдужістю, яка оточувала його за життя, 

з неймовірною забудькуватістю, що ось вже більше 50-и років жорстоко пеленає 

його ім’я та його твори після смерті» (Р. Федорів). 

То хто ж він, ця людина, яка, за оцінками одних, була генієм (і що тоді вона 

зробила геніального?), а за твердженням інших, страждала манією величі, і 

померла призабутою, похована на Личаківському кладовищі у Львові, на 
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поховання якої зійшлося всього кілька десятків учителів, письменників, 

журналістів, а сьогодні про неї мало хто й знає? 

Демонстрація портрету О.Турянського 

Матеріал для вчителя 

Осип Васильович Турянський народився 22 лютого 1880 року в с. Оглядів 

Радехівського району на Львівщині. 

Батько підробляв теслярством. Осип був старшим із восьми дітей, і батько 

вирішив дати синові освіту через його виняткові здібності: у початковій школі 

хлопчик був відмінником, і вчитель Ференс порекомендував віддати його у 

Львівську українську гімназію, ще й  дав письмову рекомендацію й певну 

матеріальну підтримку. 

До Львова їхали на возі, де лежало ще два мішки картоплі, кілька мішків 

капусти, буряків тощо. У Львові Осип зупинився в односельчанина, сина якого 

готував до школи. Під час навчання підробляв репетиторством, бо вже на другий 

рік навчання допомоги з дому не було. 

У гімназії навчався блискуче. Однак, коли в старших класах захопився 

нелегальною літературою, почав відвідувати підпільний гурток, відкрито 

критикувати лекції з релігії, відмовився вивчати катехізис, його виключили з 

гімназії. Батько пішки пішов до Львова просити в начальства поновлення сина в 

гімназії, а старша сестра відправилася до Радехова залагоджувати братову справу 

і, повертаючись вночі додому, ледь не заблукала. Як наслідок, юнак продовжив 

навчання. 

Після закінчення гімназії Осип вступає на філософський факультет 

Віденського університету, бере участь у діяльності гуртка української 

студентської молоді. Починає писати перші оповідання на сільську тематику 

(1908). У Відні захистив докторську дисертацію з української мови. Проте в 

1910р. з великими труднощами влаштовується на посаду вчителя української 

мови та літератури Перемишльської гімназії. 

У 1914 р. мобілізований в австрійську армію й відправлений на сербсько-

австрійський фронт. Незабаром потрапляє в сербський полон. Був одним із 60 000 

військовополонених, яких серби, відступаючи, етапом переганяли сніжними 
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горами. У цьому поході від голоду і холоду загинуло 45 000 тис., серед них були й 

сербські конвоїри. Найближчі товариші Турянського по недолі замерзли біля 

згаслого багаття. Осипа врятував щасливий випадок. Сербські лікарі, що йшли 

позаду полонених, побачили в бідолахи слабкі ознаки життя. Спільними 

зусиллями повернули його з того світу: тіло розморожували в холодній воді. 

Серед рятувальників виявився й друг Турянського Василь Романишин. 

Із Сербії Осипа відправляють у табори до Італії (о. Ельба), де 1917 року він 

написав свою повість-поему «Поза межами болю». 

Після закінчення війни повертається до Відня, викладає в університеті. 

Лише 1923 року потрапляє в Україну на Галичину. Бере участь у заснуванні 

видавництва «Журавлі», друкує твори. Як тільки на території організовується 

товариство «Рідна школа», Турянський працює в українських приватних школах. 

Через конфлікти з чиновниками часто міняє місце роботи (директор Яворівської, 

Дрогобицької гімназій). Викладає німецьку, латинську, французьку мови. Потім 

переїжджає до Львова, працює вчителем у польській державній школі. Стає 

громадським діячем, але в жодну політичну партію не входить. 

Тяжка недуга - наслідок Першої світової - вкорочує митцю життя. Письменник 

помирає 28 березня 1933 року.  

Будучи свідком жахливих подій 1915, Осип Турянський майстерно розкрив 

внутрішній стан героїв у межових ситуаціях вибору, що постає перед кожним із 

них. 

(Звучить монолог Оглядівського. Читає учень) 

«Я і мої товариші стали жертвами жахливого злочину. Нам судилося пройти за 

життя пекло, яке кинуло нас поза межами людського болю – у країну божевілля і 

смерті. 

Я чудом лишився живим. Але я відчуваю себе чужим, сиротою між людьми. 

Тіні моїх товаришів являються мені у сні й на яву. Переді мною живі трупи, я чую 

їхні голоси із того світу. Моя душа відривається від життя, як осінній пожовклий 

листок від дерева, й лине далеко-далеко до моїх товаришів. Вона шукає їхню 

могилу, але їм ніхто навіть могили не висипав. 

Ні, я не можу, не смію мовчати». 
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Учитель: Сьогодні ми спробуємо відшукати відповіді на  питання героїв 

повісті-поеми в Біблії, а саме в Нагірній проповіді Ісуса Христа. 
 

Матеріал для вчителя 

Проповідь – це промова релігійно-наставницького змісту, що виголошується 

священнослужителями в храмі під час Богослужіння. 

Проповідь містить роз’яснення положень віровчення, коментарі до 

Священного писання, рекомендації щодо відповідної поведінки та дій.  

На відміну від молитви священних текстів проповідь будується не за 

фіксованою схемою чи текстом, а довільно.  

Проповідь має великий вплив на розум людини, на її емоції, свідомість та 

підсвідомість, інстинкти, на всі органи чуття та діяльність людини. Ісус Христос 

не раз виступав із повчальними, змістовними проповідями, якими Він намагався 

яскравіше і зрозуміліше для простих людей донести суть Свого Вчення. 
 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Вступне слово вчителя. 

Нагірна проповідь Ісуса Христа 

Ісус Христос зійшов з апостолами з вершини гори і став на рівнині. Тут чекало 

його багато учнів, послідовників, а також безліч люду, що зібрався звідусіль - з 

Галілеї, Десятимістя, Єрусалиму, Юдеї, Зайордання, Сирії та з інших місць. Люди 

прийшли послухати Ісуса Христа, бо слава про Нього розійшлася в різні країни, 

міста й села, а також зцілитися від різних хвороб.  

Оскільки зібралося надзвичайно багато народу, Ісус Христос вийшов на 

підвищення гори, сів і почав промовляти до народу. Ця проповідь Спасителя й 

Господа Бога нашого Ісуса Христа називається Нагірною. 

У біблійній мові гора є місцем Богоявлення і божественної сили. З горами 

пов’язано багато подій історії спасіння, записаних на сторінках Старого і Нового 

Завітів. У Старому Завіті мотив виходу на гору асоціюється найбільше з Мойсеєм, 

який на горі Синай переживає об’явлення Бога й отримує кам’яні таблиці 

заповідей Божих (Вих 19.20.24.34; Втор 5). Гора є місцем отримання Закону (Вих 
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24,4), зустрічі з Господом (1 Цар 19,11), захороненням і притулком (Пс 11,1), 

місцем справжнього культу (Вих 24,4). 

Нагірна проповідь Ісуса - це донесення Божих Заповідей до людей: 

- Перші слова Христа наголошують, яка нагорода чекає на тих людей, 

що увірували у Господа і будуть дотримуватись Божих Заповідей. 

- Ісус дає людям текст молитви "Отче наш" до Свого Отця і вчить, як 

правильно треба молитися. 

- На конкретних прикладах пояснює людям заповіді, які стосуються 

взаємовідносин між людьми. Особливо застерігає від страшних гріхів: 

вбивство і братня ненависть. 

- Учить любити братів і сестер своїх, а також ближніх своїх та ворогів. 

- Звертається до людей із тим, щоб вони не прагнули до сліпого 

збагачення, а головним чином дбали про багатство душі. 

"Блаженний", "блаженство" відповідає нашому слову "щасливий", "щастя". 

Христос розпочинає свою Нагірну проповідь із розмови про щастя людини, про те 

як його "мати" і "стримати" (спасти). Принципове в самій настанові Христа - 

розуміння, що щастя переживається через вільне прагнення -через вибір людини. 

Блаженства - не заповіді. Щастя не можна передати, доручити, його можна 

пережити на рівні особи. Тому Христос лише говорить про те, які люди можуть 

бути щасливі, він відкриває певні шляхи до щастя. Але своє рішення людина 

зробить сама. 
 

ІІІ. Усвідомлення навчального матеріалу. 

1. Слово вчителя. 

Дивний він, незрозумілий, оманливий і таємничий - світ життя людського. Є в 

ньому начало світле, добре, животворне, є темні грані, незбагненні самою 

людиною. 

І надто тонкою буває межа, яка розділяє добро і зло, любов і ненависть, злети і 

падіння. Будьмо щирими перед самим собою: запитаємо себе про добро і зло, 

вірність і зраду, підлість і великодушність. 
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Не тішмося ілюзіями, що до кінця збагнемо сутність цих недосяжних 

філософських понять, але хоч доторкнімося до них, подумаймо і поміркуймо над 

ними. Адже ми не маємо права, читаючи твір «Поза межами болю», не 

замислитися над вічними проблемами. 

2. Асоціативна вправа. 

Уявіть, що перед вами мольберт, фарби і пензлі. У кольоровій гамі вам 

потрібно усно змалювати загальне враження від прочитаного твору  

О. Турянського «Поза межами болю». Які кольори ви б використали? 

3. Бесіда з елементами коментованого читання. 

Спираючись на зміст, проведемо дослідження людської душі. 

- Хто вони, ці люди, які опинилися на «дорозі смерті»? 

(Штранцiнгер, Добровський, Ніколич, Сабо, Боянi, Пшилуський та 

Оглядiвський (саме від особи останнього ведеться розповiдь) 

- Поясніть, чому шлях, яким ішли полонені, називався «дорогою смерті»? 

- Чи були в персонажів шанси вижити? 

- Чому вони не палять скрипки?    

(Показ кадрів із фільму) 

- Що допомогло вижити оповідачеві? (Слабенькі ручки сина, якi він нiби 

вiдчував на шиї, тримали його) 

(Показ кадрів із фільму) 

- Біля вогнища кожен персонаж постає як особистість. Як вони поводять себе 

в екстремальній ситуації? 

- Що втримує їх від людоїдства? 
 

5. Дослідницька робота: «Які біблійні мотиви наявні у творі». 

(використовуємо проект «Ефект айсберга» ) 

«Блаженства» («щастя» людини за Нагорною проповіддю Ісуса Христа) 
 

1. Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне. 

Згідно з Христом, шлях нашого щастя полягає не в примноженні його 

зовнішніх атрибутів – кількості матеріальних благ, блиску слави і нагород, а в 
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досягненні певного внутрішнього стану, що його Христос означує євангельським 

зворотом "вбогі духом". У контексті Євангелія даний вираз значить внутрішнє 

відчуття неповноти наявного стану речей і готовність до постійного його 

поліпшення. Протилежністю до цього стану і, тим самим, нещастям людини є 

"багатство" - почуття самостійності й самозадоволення. Це почуття припиняє 

розвиток людини, накладаючи їй через самолюбування й самозакоханість межу. 

Ідеться про обмежену примітизовану людину. У цьому її "неблаженство", 

нещастя. В історичному плані "вбогість духу" є підставою прогресу і творчості, а 

самозадоволення - застою й занепаду. Ситі, споживацькі цивілізації не є щасливі й 

приречені на зникнення, вони більше не творять свого майбутнього. 
 

2. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. 

Виразність цього блаженства полягає в застосуванні Христом ілюзій до Біблії. 

Людина, що перебувала в щасті, перебувала в "раю". Це чудовий вираз 

внутрішньої гармонії людини. Зробивши зло, вона втратила "рай". Не маючи 

лагідності, реагуючи злом на зло, ненавистю на ненависть ми нещасливі. По-

християнськи кажучи, ми ще не навчилися реагувати як людина лагідна. Ми ще 

не навчилися свого щастя. Тому, так прагнучи тої стабільної "Обіцяної землі", ми, 

подібно до Мойсея, не можемо ввійти в неї, через брак нашої лагідності. Усі 

конфлікти і війни через той брак. Тому ми й нещасливі. 
 

3. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. 

Наші причини до плачу - кривда і несправедливість, завдана нам. У конфлікті з 

іншими наш пріоритет - ми самі. Будучи скривдженими, ми закриваємося в 

егоїстичному переживанні, плачемо від злості, образи чи безпорадності. Христос 

пропонує зовсім інший підхід - пріоритетність проблем інших людей, народу, 

людства. Ми боїмося такого підходу, його боїться наш егоїзм як нещастя. Тому з 

часом ми байдужіємо за принципом "моя хата скраю". Байдужість приходить на 

місце вимерлому почуттю. І тим самим приходить на людину нещастя самітності 

й почуття непотрібності. Для "плачучих", тобто співчуваючих "утіха" (щастя) 

починається у створенні нової атмосфери міжлюдських відносин – 

гуманізованому житті. 
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4. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.  

Ми не схильні до вірності правді завжди і всюди. Вважаємо такий спосіб життя 

неможливим лише для окремих героїв, до числа яких себе не зараховуємо. 

Зустрічаючи таких людей, ми схильні сприймати їх як щось анормальне чи 

мрійницьке. А іноді трактуємо їх неблажливо чи скептично. Ми схильні до правд, 

компромісів, не задумуючись про їх межі. Часто розрахунок ставимо над совістю. 

Так усе прораховуючи, навіть не підозрюємо, що програмуємо наше власне 

нещастя. Христос говорить про голод і спрагу – не тільки організму, але людської 

особистості. Лише правда може цілісно наситити й ощасливити людину. 
 

5. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. 

Це блаженство вчить нас ставитись із зрозумілістю до слабкостей і недоліків, 

що також невід'ємні від нашої реальності. Наша стереотипна реакція - осуд, 

зловтіха, відчуження. Виходимо з нашого уявлення про людську досконалість і 

тому не вибачаємо іншим і собі невідповідності цьому уявленню. Жорстокість і 

нещадність - це кара й нещастя людей. Ненароджені, хворі й каліки, старі - люди, 

що несуть на собі особливо наочну слабкість і неміч, є першими жертвами 

жорстокості. Милосердя вчить вибачати, зрозуміти, увійти в ситуацію. Воно дає 

кожній людині ще один шанс, нікого не викреслює ніколи з-поміж людей. Воно 

дозволяє кожному бути собою, у його звертаннях прохання домінує над вимогою. 

Тільки милосердне суспільство по-справжньому сильне; коли воно карає, то 

зберігає повагу до гідності покараного й тому дає йому шанс виправитися, не 

даючи підстав озлобитися. 
 

6. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. 

"Серце" згідно з Біблією є центром людської особи, місцем, у якому людина 

може відчувати і пережити Бога. Зло, вчинене людиною, внесло блуд і 

невпорядкованість, стихійність у життя та дії людини. У людини з'явилося 

несправжнє, або егоїстичне "я", котре проявляється через егоцентризм, амбіції і 

пристрасті. Очищення серця Євангеліє часто порівнює з прозрінням людини. 

Полягає воно в здатності зауважити Бога. Відкриття людиною свого буття в 



 59

цьому Божому його аспекті, "прозріння" людини створюють в ній постійний 

осередок щастя, її "серце".  
 

7. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. 

Нещасливі ті, що розуміють мир як брак війни, перерви між війнами, коли 

озброюються, щоб іншому було страшно починати війну. При таких розуміннях 

можна дійти до абсурду, коли "миротворчі сили" проливають кров, щоб війною 

змусити до миру. І справді, є багато воєн "в ім'я миру", коли війна відбувається 

згідно зі старим принципом: мета виправдовує засоби. Основний недолік такого 

підходу в тому, що неспокій війни ніколи не призведе до спокою миру. Тому мир, 

згідно з християнством, починається не на мирних переговорах, а в серці людини. 

Початок його - у встановленні миру з Богом через мир із власним сумлінням. 
 

8. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. 

Оригінальність цього блаженства в тому, що можливість щастя людини 

узагальнюється не від відсутності чи наявності труднощів, а від правди. Життя в 

правді не гарантоване від труднощів і неприємностей. Коли наше уявлення про 

щастя бачить його як відсутність будь-яких неприємностей, ми ладні заради їх 

уникнення відступити від правди, а тоді погодитися на неправду заради 

продовження приємності. Ми ризикуємо також переплутати правду і приємність, 

вважати приємність найвищою правдою життя (гедонізм). Наша помилка полягає 

в тому, що приємність або неприємність не можуть бути підставою життя 

людини. Нею є правда, що її відчуваємо через совість. Доки не втратимо з нею 

зв'язок, доти не втратимо зв'язку з нашим щастям. Труднощі і неприємності 

можуть супроводжувати наше щастя, але вони не в силах його унеможливити. 
 

9. "Блаженні Ви, коли Вас будуть зневажати, гонити та 

виговорювати всяке лихо на Вас, обмовляючи мене ради". 

Останнє з блаженств, що, як і попередні, відкриває нам християнський 

світогляд, навчає, щоб ми морально були готові до зневаг від людей та сприймали 

їх зі спокоєм духу. Якби ми були занадто толерантними до всіх людей, 

погоджувалися з усіма думками і схвалювали різноманітні людські вчинки, то нас 
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би ніхто не критикував. Христос застерігає: "Горе вам, коли про вас усі люди 

будуть добре говорити. Так само бо з кожними пророками поводилися батьки 

їхні" (Лк. 6,26). Не можемо завжди погоджуватися з усім, а деколи мусимо 

виявити рішучість та мужність, щоб засудити зло, хоча б це і викликало на нас 

гоніння.  
 

6. Дискусія «Шлях до самого себе». 

Учитель. Повість починається і закінчується романтичним прийомом шляху. 

Ми зустрічаємо і прощаємось з нашими героями на албанському шляху. Давайте 

ж пригадаємо, хто пройшов цей шлях? Що керувало вчинками товаришів?  

(Оглядівський, Добровський - українці, Пшилуський - поляк, Сабо - угорець, 

Штранцінгер - австрієць, Бояні і Ніколич - серби. Керувала ними воля до 

життя). 

Учитель. А чи були вони щасливими на початку шляху? Що могло б 

змінитися в їхньому житті? 

(Звичайно, так. Адже вони звільнилися з полону, і в них з’явилася надія на 

виживання. А єдиним порятунком від холоду для них було  багаття). 

Учитель. Символічно автор акцентує увагу на значенні вогню в житті людини. 

Чому для них вогонь був спасінням?  

(Найперше - це нагрітися; можливо, хтось уночі побачить вогонь. 

«Вони стрепенулись і глянули на себе. Всі тремтіли в лихоманці. Бояні лебедів: 

Огонь… Огонь… Огонь…? Згинемо без огню.») 

Учитель. На що товариші ще сподівалися?  

(Може, там, глибоко внизу, є життя, « людине серце»)  

(Читання в ролях епізоду) 

«Кожен відтяв сухий шматок зі своєї одежі. Однак, огонь погас. 

Сабо почав із якоюсь дивною рішучістю:  

Щоб огонь горів, не вистачить кілька онучок. На це треба цілого вбрання. 

Добровський глянув на нього допитливо:  

Відкіля взяти цілого вбрання? Коби тут іще був труп серба. 

Сабо відповів зі спокійною жорстокістю: 
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Незабаром найдеться між нами не один труп, менше, або більше… Одначе 

треба, щоб це сталося вже скоріш…  

Як ти це міркуєш?.. – шепнув Ніколич і з жахом подався назад. 

Віддирання шматків одежі безцільне. Сентименталість – смерть. Тверезо 

думати! Сяк чи так, один із нас найскоріше згине…» 
 

7. Робота в міні-групах. 

Група акторів 

Учитель. Розкриттю ідейного задуму автора підпорядковані всі образи твору. 

Це люди різних національностей, але їх єднає не лише спільне нещастя, а любов, 

дружба і братерство: «Ось тут, між нами заступлені народи, котрі так себе 

ненавидять і поборюють. А проте ми, їх сини, почуваємо себе тут, наче брати. Ми 

тут вже здійснили ідеал братньої прихильності і любові», - так говорить один із 

персонажів. 

Далі виступ учнів-акторів, які характеризують кожен образ, зачитуючи 

цитати і коментуючи їх. 

Бояні - серб, «смертельно вичерпаний». Перший, хто впав у «танці смерті». 

Остання думка про матір: « І у сні не чув болі, не видів смерті, лише усміхався 

радісно, бо його лице чуло биття серця в теплій материній груді». 

Добровський про смерть товариша: «Прокляте те життя, в котрому слабший 

мусить згинути, щоб дужчий міг жити». 

Пшилуський - «польський шляхтич», якого зрадила дружина. Ця зрада 

спочатку дає йому сили у танці смерті («… я її копаю… копаю…», а потім убиває 

його: «Я все їй прощаю перед смертю, її злочину проти дітей не можу простити  

( цілувалася з коханцем при дітях. Авт..)... 

Сейчас застрілю її як…». 

Добровський – оптимістичний песиміст, сильна, горда, чесна людина. 

Скептик, фізично найдужчий, а тому має силу іронізувати над товаришами, у той 

же час підтримуючи їх. Це він «влаштовує» бал під час «танцю смерті» 

(зачитати уривок), підтримує Оглядівського, коли той під час марення бачить у 
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дерев’яному корчі дружину і сина. Він один помирає при свідомості: «Не чую вже 

ні охоти, ні сили …». 

Сабо - активний песиміст, виразник грубої інстинктивної волі до життя. Він 

бачить право сильнішого над слабшим і вдається до первісного закону боротьби 

за існування. Він усвідомлює всю дикість своєї натури: « Тиї - це бідний, 

нужденний пес Сабо, злий і глупий, з тебе негідний, безчесний обірванець, не 

ліпший за тих, яких ти кинув на смерть». Навіть у смерті він всіх проклинає: «Всі 

прокляті». 

Ніколич - м’який, лагідний; «Життя таке гарне!». Хоче жити не для себе - для 

родичів і науки. Це він змушує здригнутися товаришів перед людоїдством, він 

підтримує побратимів в останні хвилини. 

Оглядівський - через нього йде авторське осмислення життя і смерті. 

Виживає, бо веде його надія – образи дружини і сина. Герой іде до них крізь 

страшні випробування. Необхідність їх захистити - провідна рушійна сила його 

волі до життя.  

Висновок. Художніми образами своїх героїв О. Турянський утверджує ідею 

безглуздості імперіалістичної війни, у якій немає народу-переможця, бо всі 

народи переможені, потоптані, усі потрапили в жорстоке мливо війни.  
 

Монолог Штранцінгера (у виконанні учня під музику скрипки) 
 

«Я - австрієць. У минулому - скрипаль. Доля розпорядилася так, що потрапив 

до полону. Куля забрала в мене очі. Як і інші, я хотів жити і при першій 

можливості я тікав з товаришами. Я вдячний їм, що вони не залишили, вони мене 

тягнули за собою, як їм не було важко. Ми всі стояли перед вибором: хто перший. 

Вогнище догорало, я не бачив, але відчував погляди на собі, на скрипці. Кожен 

хотів жити, ніхто не хотів помирати. По-перше, ноги мене не слухали, ледве 

рухався, чотири кроки вперед, чотири назад. Мені було жаль, я змушений був 

розлучитися зі скрипкою, підтримати вогнище, хоч це була моя остання втіха, 

останній акорд не лише струни, але й життя. Я не вірю, що люди є добрими і 

злими: вони є тільки нещасливі і щасливі». 
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8. Бесіда за питаннями. 

- Чому сліпий скрипаль вважає, що не має злих і добрих людей? Чи можна 

ототожнити поняття «добро» і «зло» з поняттями «щастя» і «нещастя»? 

(Штранцінгер - «живий пам’ятник своєму власному минулому» (С. Пінчук). 

Його сила - сонце, яке він бачить своїми сліпими очима, і скрипка - голос його 

серця.. Він мав би померти раніше від інших через свою недугу, проте, 

тримається довго: «Є сонце в житті» - це віра у творчі сили життя:«Вони 

чули, що з темних ям його очей пливе щось таємне, могутнє. Якась невмируща 

сила людської душі». Штранцінгер вважає, що добра людина повинна завжди 

бути щасливою і на його шляху зустрічалися більше добрих людей). 

- Семеро товаришів по недолі: серед них - двоє українців, два серби, австрієць, 

угорець, поляк. Чому лише Оглядівському автор дає шанс вижити? 

(Прототипом образу Оглядівського можна вважати Осипа Турянського, який 

пройшов теж через Першу світову війну, полон, втечу, повернення до життя; 

лише в Оглядівського була сім’я, яка тримала його і змусила вижити. Як і всі, 

Оглядівський впадає в депресію, але ж намагається її подолати. У тяжкі хвилини 

перед ним постають символи сонця і матері з дитиною, що є святими 

величинами українця). 

- У сюжет твору автор вводить два образи українців: Добровського і 

Оглядівського. Але чому в спогадах, в уяві Оглядівського з’являється третій  

образ – Романишин? 

(Романишин – колега, земляк, який звільнив Оглядівського від смерті, допоміг 

звільнитися від жахів минулого і жити повноцінно.) 

- А що ж єднає і різнить Оглядівського і Добровського? 

(Оглядівський: спокійний, врівноважений, глибоко сприймає горе товаришів, 

слабкий фізично, вижив. 

Добровський: іронізує, має організаторські здібності, гордий, не показує свого 

безсилля, загинув від пострілу своєї ж рушниці. 

Обидва: українці, освічені, притаманна воля до життя.) 



 64

- Отже, ми з’ясували, що твір «Поза межами болю» розкриває трагедію Першої 

світової війни. У розділі «Переднє слово» О. Турянський уникає цього слова, 

натомість знаходить синоніми. Як ви думаєте, чому?  

(Автор підводить читачів до думки, що почуття, які розривають душу і 

стають невигойною раною на все життя, - це не лише ознака якоїсь конкретної 

війни, вони супроводжують людину під час будь-яких воєнних дій. Таким чином, 

відбувається філософське осмислення даного явища і протест проти нього). 

- Чи має життя сенс? Якщо так, то який саме? 
 

9. Слово вчителя. 

Це вічні питання. Можна на тривалий час забути про них, поринути в побутові, 

повсякденні проблеми, але життя влаштовано так, щоб зовсім знехтувати, 

проігнорувати це питання не може навіть найбільш байдужа та спляча людина. У 

людському житті завжди ставиться питання вибору між пріоритетом духовного та 

матеріального.  

О. Турянський по-своєму сміявся й плакав з Україною, проклинав і 

благословляв її, хворів і видужував нею. І в цьому шаленому леті боротьби між 

мотивами смерті й воскресіння віри, у поетиці трагічного оптимізму поставала 

вистраждана й тиха любов до рідної землі. Важко назвати це ідейним поштовхом 

чи патріотизмом, бо в мовчанні слів, уламках розбитої душі крилося щось більше 

й глибше... 
 

V. Рефлексія.  

Складання сенкану до слів «життя» та «смерть». 

Життя       Смерть 

багатостороннє, бурхливе   нестерпна, незвідана 

виховує, навчає, розвиває    відбирає, карає, знищує 

дає змогу реалізувати себе   смерть є небажаною для кожної людини 

боротьба     вічність 

VІ. Оцінювання. 

VІІ. Домашнє завдання. 
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Розділ ІІІ 

    Додатки 
Додаток І 

Заповіді Божії 
1. Я – Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. 

Хай не буде тобі інших богів передо Мною. 

2. Не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі, і що на землі 

внизу, і що у водах нижче землі. Не поклоняйся їм і не служи їм, тому що Я, 

Господь, Бог твій, Бог ревнитель, за провину батьків караючи дітей до третього і 

четвертого роду, що ненавидять Мене, і творящий милість до народу люблячого 

Мене і що дотримує заповіді Мої. 

3. Не вимовляй імені Господа Бога твого дарма, тому що не залишить Господь 

без покарання того, хто вживає ім’я Його дарма. 

4. Спостерігай день суботній, щоб свято зберігати його, як заповів тобі 

Господь, Бог твій. Шість днів працюй, і роби всякі справи твої, а сьомий – суботу, 

віддай Господові, богові твоєму. Не роби цього дня ніякої справи ні ти, ні син твій, 

ні дочка твоя, ні раб твій, ні раба твоя, ні віл твій, ні осел твій, ні всяка худоба 

твоя, ні прибулець твій, котрий у тебе; щоб відпочив раб твій і раба твоя, як і ти. І 

пам’ятайте, що був рабом у землі Єгипетській, але Господь, бог твій, вивів тебе 

відтіля рукою міцною і м’язом високим, тому і повелів тобі Господь, Бог твій, 

дотримувати дня суботнього. 

5. Поважай батька твого і матір твою, як повелів тобі Господь, Бог твій, щоб 

тривали дні твої, і щоб добре тобі було на тій землі, що Господь, Бог твій, дає тобі. 

6. Не убий. 

7. Не чини перелюбу. 

8. Не кради. 
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9. Не вимовляй помилкового свідчення на ближнього твого. 

10. Не пожадай жони приятеля свого, не пожадай дому ближнього свого, ні 

поля його, ні слуги, ні вола його, ні осла його, ні всякої скотини його, ні чогось 

іншого, що є в ближнього твого.  

 

 

Додаток ІІ 

Заповіді Блаженства (Нагірна проповідь) 
1. Блаженні убогії духом, бо їх є  Царство Небесне. 

2. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. 

3. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. 

4. Блаженні голодні і спрагнені правди, бо вони наситяться. 

5. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. 

6. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. 

7. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. 

8. Блаженні гнані за правду, бо їх є Царство небесне. 

9. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть та ширитимуть про вас  

всяку лиху славу неправдиво – Мене ради. 

10. Радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода вам на Небесах. 

 

 

Додаток ІІІ 

Основні християнські заповіді 
1) Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю. 

2) Полюби ближнього свого як самого себе. 
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