
На превеликий жаль, даних про автора - немає. 

Урок-пошук: "Універсальність проблеми, 

піднятої Т.Г.Шевченком у поемі „Катерина” та в 

однойменній картині." 

Мета: 

- познайомити старшокласників із поемою Шевченка „Катерина”, в якій піднято проблеми 

покриток і материнства, 

- показати трагізм долі покритки у 19 сторіччі. Засобом виразного читання справити потужне 

емоційно-естетичне враження, 

- допомогти осмислити й чуттєво осягнути такі поняття, як дівоча честь, відповідальність за 

материнство і батьківство, застерегти учнів від повторення аналогічних помилок, 

- виховати естетичні почуття, прищепити любов до матері, повагу до жінки, шанобливе 

ставлення до коханої, 

- закріпити вивчене про образ-персонаж у ліро-епічному творі. 

Обладнання: 

- схема умовних етапів трагічного шляху Катерини; 

- запис музики „Аве Маріє”; 

- картина Шевченка „Катерина”; 

- картина Рафаеля „Сікстинська Мадонна”; 

- малюнки дітей до поеми. 

Інтеграція: 

- світова література; 

- російська література; 

- італійський живопис; 

- російський живопис; 

- народознавство. 

Хід уроку 

1. Оргмомент. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 



Подивіться уважно на цю репродукцію картини Рафаеля „Сікстинська Мадонна». Ви, 

звичайно, вже не раз її бачили, бо вона є чи не найвідомішою картиною у світі, і її 

репродукції постійно розповсюджуються мільйонними тиражами. Чому ця картина стала 

такою знаменитою? Чому мистецтвознавці всього світу ось уже кілька століть намагаються 

розгадати, в полягає її притягальна сила? 

...Ніби щойно відкрилася завіса, і до людей з небес повільно й врочисто сходить Божа Матір 

— Мадонна, несучи на руках свого сина. І святий Сікст, і свята Варвара, що зустрічають 

Мадонну, захоплені нею. 

Мадонна несе свого сина людям. Це доля Матерів — у важких муках народити дитину, 

вигодувати, а потім послати в життя, до людей, відірвавши її від себе. Ні, якийсь зв'язок між 

Матір'ю і сином збережеться. Син завжди пам'ятатиме про Матір, що дала йому життя. А 

Мати з тривогою стежитиме за сином, як він там, серед людей, чи достойно живе, чи творить 

добро так, як вона його вчила... 

Мистецтвознавці багато писали про погляд Сікстинської Мадонни. В погляді Мадонни — 

смислова безкінечність. У ньому — і любов до сина, і тривога за його майбутнє, і готовність 

все зрозуміти і все простити... Її син дивиться на світ з докором, з тривогою, ніби передчуває, 

що в цьому світі йому доведеться непросто. 

Картина заворожує загально людськістю свого змісту. Споглядаючи її, відчуваєш момент 

власного облагородження. В якусь мить відкривається вічна краса Материнства — краса 

народження і продовження життя, краса жертовної материнської любові. 

Рафаель — геніальний художник, один із титанів духу епохи європейського Відродження. 

Найулюбленіша тема його живописної творчості, до якої він неодноразово звертався,— тема 

Мадонни. 

Шевченко — геніальний поет, один із найвизначніших у світовій літературі титанів духу. І 

якщо взяти до уваги, що одна із кращих його поем «Марія» присвячена Богоматері, то тема 

Мадонни для нього теж була важливою, і в її трактуванні він піднявся до тих самих висот 

духовності, що й Рафаель. Це, наприклад, відзначив І. Франко, коли писав з приводу цієї 

поеми, що Шевченко «лишив нам такий високий пам'ятник своєї мислі свого слова, лишив 

нам такий ясний та пориваючий ідеал жінки і громадянки, якого не писав ні один інший поет 

у світі і котрого по ширині та висоті основної думки й перевищити неможливо...» До такого 

ідеалу, писав Іван Франко, «удається доходити людськості тільки в великих хвилях переломів 

всесвітньої боротьби добра зі злом...». 

До такого образу своєї Мадонни Шевченко піднявся в останній, завершальний період 

творчості. А до того він зображав земних Мадонн — звичайних українських жінок-матерів. 

Але стривайте... Тут, мабуть, недоречним є слово «звичайних». В очах Шевченка жінка-мати 

ніколи не була звичайною. Образ жінки, що тримає на руках і дитину, завжди хвилював 

Шевченка. Він був переконаний, що 

У нашім раї на землі 

Нічого кращого немає, 

Як тая мати молодая 

З своїм дитяточком малим. 



Так, для Шевченка було великим щастям бачити матір щасливою. Як поет виражає своє 

розуміння, своє бачення щасливого людського життя ви зрозумієте, прослухавши наступні 

поетичні рядки: 

І досі сниться: під горою, 

Меж вербами та над водою, 

Біленька хаточка. Сидить 

Неначе й досі сивий дід 

Коло хатиночки і бавить 

Хорошеє та кучеряве 

Своє маленькеє внуча. 

Ця поезія була написана під час перебування Шевченка далеко від України. Поетові тоді 

часто уявлялась Україна. І ось таку любу для поетового серця картину ми бачимо, дякуючи 

його поетичному слову. 

Теплий день, під горою така типова для українського села біленька хата, трохи нижче — 

ставочок. На призьбі — старий дід бавить маленьке внуча, а воно, здоровеньке,— «хорошеє 

та кучеряве». Деякі літературознавці зазначають, що цей вірш — ідилія, тобто якась уявна, а в 

дійсності зовсім, неможлива картина щасливого життя. Хочеться заперечити таким 

твердженням: хіба мало було і є у нас в Україні таких біленьких хаток, що виглядають з-

поміж верб та вишневих садків? Хіба мало у нас було і є дідусів та бабусь, що сидять на 

призьбах та доглядають онуків? Хіба мало у нас було і є гарненьких діточок, що граються 

теплими літніми днями біля своїх осель? Ні, все це — реальне життя. Просто треба розуміти, 

що в даному випадку ми глянули на нього очима поета, який наділений здатністю бачити 

красиве у житті і відкривати його людям. 

А тепер будьте уважними — Шевченко нам показує щасливу матір: 

І досі сниться: вийшла з хати 

Веселая, сміючись, мати, 

Цілує діда і дитя, 

Аж тричі весело цілує, 

Прийма на руки, і годує, 

І спать несе. А дід сидить, 

І усміхається, і стиха 

Промовить нишком: «Де ж те лихо? 

Печалі тії, вороги?» 



І нищечком старий читає, 

Перехрестившись, Отче наш. 

Крізь верби сонечко сіяє 

І тихо гасне. День погас, 

І все почило. Сивий в хату 

Й собі пішов опочивати. 

Ось він — момент людського щастя. Матері добре, бо в неї здорова дитина. Ти добре ще й 

тому, що з нею батько. Зв'язок поколінь не перервано. Чоловіка цієї жінки ми не бачимо, але 

немає сумніву, що він десь є «за кадром». У світі все лагідно, спокійно, затишно, бо в центрі 

його — щаслива мати. 

3. Повідомлення теми й мети уроку. 

Але Шевченко мало показував нам щасливих Мадонн. Значно частіше йому доводилось 

писати про матерів скривджених, ошуканих, глибоко нещасних. Шевченко, як ніхто, розумів 

красу материнства. І тому йому було нестерпно, коли бачив скривджену матір. Перечитайте 

такі поеми, як «Сова», «Відьма», і ви відчуєте, як він глибоко переймався материнським 

горем. 

Сьогодні почнемо знайомство з відомою поемою Шевченка «Катерина». Вона була написана 

у Петербурзі в 1838 році, коли він уже був на волі, навчався в Академії мистецтв. Поема має 

присвяту «Василию Андреевичу Жуковскому на память 22 апреля 1838 года». 

4. Виклад матеріалу. 

Заслуховування повідомлень 

а) Проблема покритки у світовій літературній скарбниці: 

Стислий варіант відповіді. 

Тема ошуканої дівчини широко розроблялася . у світовій літературі впродовж багатьох 

століть (С. Річардсон «Кларіса»,. М. Карамзін «Бідна Ліза», Є. Баратинський «Еда», Г. Розен 

«Марина»). Часто до цієї теми зверталися корифеї українського театру — М. Старицький, М. 

Кропивницький тощо. Ми назвали лише кілька творів, у яких головною дійовою особою є 

покритка, а у скількох творах вона виступає епізодичним персонажем (Г- де Мопассан 

«Життя», М. Стельмах «Правда і кривда» тощо). 

б) Реакція на позашлюбну дитину в нашому суспільстві. 

(Матеріал добирається із сучасних молодіжних журналів чи газет.) 

Знедолена жінка-рабиня стала постійним супутником Шевченкової поетичної музи. Ніжну 

любов до жінки-страдниці він проніс крізь усе своє творче життя, віддав їй величезну наснагу 

свого поетичного хисту, підніс її до високих художніх узагальнень. Передісторія 

Шевченкових героїнь накреслилась у його ранніх баладах — «Причинна», «Утоплена», 

«Тополя». 



Молоде життя головної героїні поеми „Катерина” обірвалося передчасно, що, безумовно, є 

великою трагедією для самої людини та її оточення. Чимало людей перечитувало 

Шевченкову «Катерину», і в душу кожного з них проникало співчуття до цієї знедоленої 

жінки. 

Бесіда: 

- Які почуття виникли у вас під час прочитання твору? 

- Який шлях пройшла героїня до трагічного фіналу? 

- Чи був у неї вихід з цієї ситуації? 

- Якщо на даній схемі цифрою 7 позначимо трагічний кінець Катерини, то які ж кроки 

передували цьому? (досліджуємо все з кінця). 

Схематичне зображення трагічного шляху Катерини 

7 — трагічна смерть Катерини; 6 — загибель останньої надії (Іван її зігнорував); 5 — 

поневіряння по світу, самотність і безпорадність; 4 — відречення батьків; 3 — осуд 

односельців, що ретельно дотримувалися тисячолітніх моральних традицій; 2 — позашлюбна 

вагітність; 1 — інтимні стосунки-3 москалем, що здавна уособлював інородця, загарбника, 

чужинця. 

Учитель: 

Діти! Після цього хочеться нагадати, що Шевченко мав у творчому доробку не тільки 

поетичні роботи, а й малярські. 

З малярського доробку Кобзаря картина „Катерина” у народі знана чи не найбільше. 

Пропонуємо до вашої уваги поему „Портрет” Олени Полянської, російської письменниці, у 

виконанні учнів. Це допоможе вам пригадати, з чого почався Шевченко – художник. 

Петербург. Конец тридцатых. 

Николаевское время. 

На Васильевском, на Пятой, 

По соседству с Академией 

Жил в подвале без заботы 

И без денег чернобровый 

Живописец. Он работал 

У великого Брюллова. 

То ль по родине скучал он, 

То ли он мечтал о славе, 



Он любил бродить ночами 

По столице величавой. 

Как-то раз, придя до солнца 

В Летний сад, в заре пурпурной 

Он увидел незнакомца 

Перед статуси Сатурна. 

Что за чудо! Примостившись 

На ведерке за дорогой, 

Копирует здесь мальчишка 

Контур греческого бога. 

Бос. Без шапки. На холстине 

Платья — след малярной краски, 

И, как звезды Украины, 

Быстрмй взгляд глубок и ласков. 

— Э, да ты талант, земляче! 

Дай-ка ближе свой рисунок!— 

Но, дрожа, бумагу прячет 

На груди художник юный. 

— Да не бойся тм, небоже! 

Звать-то как?— Тарас Шевченко. 

— Тн украинец? Я тоже. 

А зовут меня Сошенко. 

В Академии учиться 

Хочешь? Я замолвлю слово...— 

Тихо дрогнули ресницы: 

— Разве примут крепостного? 

Учитель: 



І далі в цій же поемі письменниця також звертається до образу Катерини. 

Небо дымкой затянуло 

Сизой, голубиной. 

Тень по комнате скользнула... 

— Ты ли, Катерина? 

Друг давно утраченный, 

Детских игр отрада,— 

Что приход твой значит, 

Что же сердцу надо? 

— Мне уста замкнули льдины. 

Ты живой, мой свете, 

Расскажи о Катерине, 

Как жила на свете. 

Как любила, как бежала, 

Выгнана из дома, 

Как сьночка прижимала 

К сердцу молодому. 

Как топила в проруби 

Годы молодые... 

Били слезы добрыє, 

Стали слезы злые. 

Учитель: 

Назва картини „Катерина” походить від однойменної поеми, написаної Шевченком чотирма 

роками раніше. Про те, що картина створена за мотивами поетичного твору, писав сам автор 

у листі до Г.Тарновського. очевидно, повернутися до теми покритки Шевченка спонукало те, 

що в 1842 році він став свідком ситуації, яка, щоправда, в міському різновиді, повторювала 

ситуацію, уже витворену уявою поета: мічман зваблює дівчину і від’їжджає, залишаючи її 

вагітною. 

О.Сидоров, наприклад, написав: „Його живописна „Катерина” - дівчина, до якої 

наближається материнство, - справді гарна, а рисунок її ніг, на що варто звернути увагу, - 



майже точно копіює ноги „Сікстинської Мадонни” Рафаеля, з якою Шевченко, звісно, був 

знайомий завдяки численним гравюрам”. 

По-справжньому збагнути художній геній одного з найвидатніших митців Відродження, 

проникнути у секрети його творчості, допоміг його учитель – Карл Брюллов. 

Та це й природно, адже Брюллов дно, сам був зачудований величною красою творів Рафаеля. 

Вперше вони вразили його в Дрездені, знову й знов він захоплено споглядав їх у Римі; і не 

тільки споглядав, а й мислив, жив ними, бо пензель Брюллова-копіїста давав Рафаелевим 

картинам та фрескам нове життя. Звісно, йому було що розповісти своєму перейнятливому 

учневі. Гадаємо, що Шевченко знав думки Брюллова і щодо «Сікстинської мадонни»: 

Рафаелева мадонна, на яку чим більше дивишся, тим більше відчуваєш незбагненність цієї 

краси: кожна лінія зважена, сповнена виразності; грація поєднана із самим строгим стилем. 

Звеличення материнства, притаманне обом митцям, мало й суто особистий аспект: Рафаель, 

як Шевченко, був раннього віку сиротою без матері. Можливо, що спомин про власних 

матерів спонукали художника і поета Шевченка поставити людське материнство на п’єдестал 

святості. 

Отже, діти, придивіться уважно до картини й пригадайте все, що було вже сказано на уроці та 

спробуйте дати відповіді на питання: 

- Чи збігаються основні мотиви в обох творах? 

- Як простежується авторська позиція в різних видах мистецтва? 

- У якому творі більше проявився талант Т.Г.Шевченка? 

- Дослідіть роль художньої деталі (листочки дуба біля ніг Катерини, житні колоски). 

Відповідь учнів: 

Дуб ще з праслов'янських часів вважався символом чоловічої сили, енергії, що 

підтверджують вишивки на чоловічих весільних сорочках. Покровителем цього дерева був 

бог блискавки і грому Перун, якого дуже шанували наші предки. Саме до нього зверталися 

перед важливими родовими чи племінними справами язичники-чоловіки, просячи укріпити їх 

волю, тіло, дух, тому виникли такі порівняння: міцний як дуб, непохитний як дуб, твердий як 

дуб. Що ж до зламаного дубового гілля, то це може бути натяком на зневагу до хлопця, який 

в даному випадку на краще і не заслуговує, з іншого боку — понівечена народна мораль, 

традиція, своєрідне порушення національного табу. Прямим підтвердженням сказаному є 

житнє колосся — символ сімейного щастя, благополуччя, яким мати і батько завжди 

благословляли молодят, коли ті йшли під вінець. 

- Про що говорять кургани на картині Шевченка? 

Відповідь учнів: 

Шевченко добре знався на усній народній творчості, українській обрядовості, тому таке 

трактування може мати реальне підґрунтя. 

Щодо курганів, то цей образ-символ дуже поширений у поезії Шевченка, варто згадати 

«Розриту могилу», «Темний льох» тощо. Автор однозначно подає кургани (могили) як 



уособлення патріархальної традиції, яку потрібно свято плекати і передавати нащадкам. 

Напрошується така паралель: нехтування дівочою цнотою — зневажання родинних звичаїв 

— руйнування вікової культури – знищення традиції – крах нації. Кургани – мовчазні свідки 

подій, що змальовані в поемі, вони – символ докору як москалеві, так і Катерині. 

5. Підсумок уроку 

Бесіда: 

- Яким постав перед вами на сьогоднішньому уроці Т.Г.Шевченко? 

- Чи можна назвати „Катерину” навчальним твором? 

- Чи шкода вам часу витраченого на читання цієї поеми? 

Урок - гра з української літератури в 7 класі 

"Що? Де? Коли?" 

Урок розробила та надіслала: Єліна Олена Іванівна, 

учитель української мови та літератури 

Макіївської загальноосвітньої школи № 62 

Українська література 7 клас 

Урок - гра "Що? Де? Коли?" 

Мета: узагальнити і закріпити вивчений матеріал, удосконалювати навички правильно 

оформлювати усні висловлювання, розвивати логічне й творче мислення учнів, 

удосконалювати навички учнів аналізувати прозові твори, усвідомити ідею творів, 

виховувати в учнів доброту, уміння співчувати та співпереживати, вдячність письменникам 

за його чудові твори. 

Тип уроку: урок-гра. 

Оформлення класу: 

 1. Посередині стіл із дзиґою. 

 2. 12 конвертів із завданнями. 

 3. Плакат: "Геній - це 1% натхнення і 99% потіння" Едісон. 

Хід уроку 

Ведучий - учитель: 

-Юні друзі, сьогодні у нас незвичайний урок, урок - гра "Що? Де? Коли?". Цей урок виявить 

найрозумніших, ерудованих учнів, тих, хто дружить з літературою. 

Команда знавців грає проти команди вчителів української мови та літератури нашої школи. 

Представлення команд. 



Команда знавців займає місця навколо столу. 

Починаємо І раунд ( обертається дзиґа - стрілка вказує на сектор № 1) 

-Запитання від учителя української мови та літератури Діани Степанівни. 

Майбутня письменниця була обдарованою дівчиною. Вона прекрасно вишивала, грала на 

фортепіано, писала в 9 років. Через хворобу не могла відвідувати школу, тому навчалась 

удома. Мала великі здібності до мов. Вивчила грецьку, німецьку, французьку, польську, 

англійську. У 19 років написала підручник зі стародавньої історії для своїх молодших братів і 

сестер. Хто ця письменниця та як називається її перший вірш? (Леся Українка " Надія") 

Сектор 2 

Ще за життя його вважали найталановитішим письменником у всій Україні, а, може, і 

Європі. Він був митцем-титаном. Увесь його доробок, як вважають літературознавці, 

навряд чи вмістився в ста томах. Назвати ім я письменника. 

Сектор 3 

"Чорна скринька" 

Протягом багатьох століть Україна потерпала від різних іноземних ворогів. Одного разу, 

вибиваючи напад ворогів, герой потрапляє в полон. 

Дівчина, прагнучи визволити свого коханого, пропонує герою річ, яка давала вільний вихід із 

ворожого табору. Ця річ у чорній скрині. Назвати річ і назву твору. 

Сектор 4 

Напередодні великого зимового свята юний герой опинився в лісі, почалася заметіль. Хлопчик 

заблукав і був наляканий вовками. Хто цей хлопчик? Назвати твір і письменника. 

Музична пуза. (Українська народна пісня у виконанні учнів або грамзапис) 

5 сектор 

"Синові моєму зі спадщини після мене нічого не треба. Він не буде людиною абиякою: з нього 

вийде або щось дуже добре, або велике ледащо; для нього спадщина по мені або нічого не 

значитиме, або нічого не поможе". Про якого письменника йдеться? ( Т.Г. Шевченко) 

6 сектор 

"Чорна скринька" 

Хлопчик був справжній розбишака: там шибку з рогатки вибив; там синяка підбив своєму 

закадишному другові; там перекинув діжку з дощовою водою..." 

За ці витівки йшли жалітися до батька хлопця, а батько жорстоко бив його ременем. Юний 

герой ніколи не просив пробачення і стійко переносив усі бійки. А за те, що хлопець говорив 

завжди правду, батько давав йому те, що лежить у чорній скриньці. 

Що ж лежить у скриньці? ( Дві копійки. "Федько-халамидник") 

7 сектор 



Це оповідання, в якому автор неправильно тлумачить якесь явище, предмет чи події. 

Обов'язковою ознакою характеристики героїв є смішні риси вдачі. 

Як називається цей жанр? Навести приклад. (Гумореска. "Як ми колись учились") 

8 сектор 

Герої оповідання хлопці - однокласники були винахідниками і мрійниками. Одного разу 

підслухали розмову між сільським рибалкою і колгоспним шофером, які планували поїхати до 

Києва разом із школярами (діти їхати на екскурсію) і привезти щось для небезпечної справи. 

Щоб розкрити намір рибалки і шофера, юні герої без дозволу вчительки відважились їхати в 

кузові під стільцями на вантажній машині. Хто ці герої? (Це герої оп. Всеволода Нестайка 

"Тореадори з Васюківки" Ванько та Ява) 

9 сектор 

"Чорна скринька" 

Події відбувалися в кінці 19 століття. Держава не піклувалася про освіту бідних дітей, тому 

школа була стара, занедбана. Та все ж деякі батьки віддавали своїх дітей до школи. Привів 

батько і юного героя. Чим пригостили учні новачка, коли він перший раз прийшов до школи? 

Що лежить у "чорній скриньці"? ("Грицева шкільна наука". Хлопчика пригостили крейдою) 

10 сектор 

Це невеликий частіше віршований твір, у якому під персонажами, якими є звірі, птахи, 

рослини, заховані люди, їх вчинки. У цих творах висміються людські вади, суспільні недоліки. 

Як називається такий твір. Назвати письменників, які працювали в такому жанрі, навести 

приклади. (Це байка. Байки складали Л. Глібов, Є. Гребінка, Г. Сковорода " Щука" Л. 

Глібова) 

11 сектор 

Цей невеликий за обсягом твір уперше в українській літературі закликав народ до боротьби 

за волю і незалежність України. Український композитор поклав цей твір на музику. 

Виконується цей твір стоячи. Перекладений на багато мов світу. 

Який це твір, і хто написав до нього музику? (" Заповіт" Т. Шевченка. Музику написав 

український композитор Гордій Гладкий) 

12 сектор 

Юні герої мріяли зробити якесь відкриття. Відпочиваючи влітку дізналися, що в озері хтось 

живе і ночами виє і зітхає. Хлопці вирішили, якщо не зловити, то хоч би сфотографувати, 

щоб здати фотографію в Академію наук. 

І ось одного разу, коли все навколо вкрилось темрявою, хлопці побачили, що водою пливло 

щось надзвичайне, неймовірне і дуже доісторичне ... . 

На поверхні видніла лише голова, але що та була за голова! Ось потвора повернулась до нас, і 

блимнули червонясто два великих ока. Між ними стирчав хижий ріг. З напіврозкритої пащі 

виглядали гострінні біла зуби. 

(Це Митько і Сергій з оп. "Химера лісового озера" вловили велосипедиста, який хотів їх 

налякати) 

Учитель. 



-Кращий гравець нагороджується грамотою із зображенням символу мудрості "Сови". 

Музична пауза (номер художньої самодіяльності) 

Учитель 

-Дякую за гру. До нових зустрічей. 

Конспект уроку з української літератури для 9 

класу на тему: "Байки Г.С. Сковороди" 

Конспект уроку підготувала: Григоренко Ніна Єгорівна, 

вчительукраїнської мови та ліератури, Чистоводівського НВК Ізюмського р-ну 

email: grigorencko.nina@yandex.ua 

Тема: Байки Г.С.Сковороди 

Мета: 

 продовжити вивчення творчості письменника, філософа, познайомити із його байками 

та їх особливостями, показати зв'язок байкаря із Харківщиною та Ізюмщиною; 

 розвивати логічне мислення учнів, активність. 

 виробляти кращі людські якості особистості; 

 виховувати цікавість до особи Г.С.Сковороди та бажання дізнатися про нього 

якнайбільше; 

 розвивати творче мислення, уяву учнів. 

Обладнання: виставка творів, портрет Г.С.Сковороди, ноутбук із слайдами,картки, дошка, 

кросворди ( на окремих аркушах), збірки байок на кожній парті, виставка учнівських 

ілюстрацій до байок Сковороди 

Хід уроку 

1.Орг. момент 

2. Перевірка домашнього завдання 

А) скласти та записати на дошці план своєї розповіді про життя та творчість Г.С.Сковороди 

Б) робота з картками 

Картка № 1: В яких творах українських письменників зустрічається образ Г.Сковороди? 

Картка № 2: Як ім’я мандрівного учителя, поета, філософа Г.С.Сковороди пов’язано з містом 

Ізюмом? 

В) В цей час бліцопитування класу: 

 назвати роки життя Г.Сковороди та найважливіші події в історії України, що відбулися 

в цей же період 

 Які літературні твори написав Г.Сковорода? 



 Чому його називають мандрівним учителем? 

 Де, в яких населених пунктах Харківщини він жив хоча б недовго? 

Г) перевірка роботи учня біля дошки та роботи з картками ( колективна перевіряє клас) 

Д)Виступ заздалегідь підготовленого учня про педагогічні погляди Г.Сковороди, рецензія на 

виступ товариша ( план рецензії на слайді) 

3. Вивчення нового матеріалу: 

А) Назву теми сьогоднішнього уроку зашифровано в кросворді, який ви повинні розв’язати ( 

робота в групах) 

 

Питання кросворду: 

1. Село, нині околиця Харкова, де часто жив Г.Сковорода 

2. Село Вовчанського району, там теж часто проживав мандрівний філософ. 

3. З якого району Харківської області походить улюблений учень Г. Сковороди, який став 

його біографом ? 

4. Колись село, нині райцентр Харківської області, де неодноразово зупинявся у своїх 

друзів Г.Сковорода. 

5. В якому селі тоді Ізюмського округу, а зараз Куп’янського району жив Г.Сковорода у 

свого приятеля на пасіці 

Прочитати вертикально записане слово, яке називає тему нашого сьогоднішнього уроку. ( 

байки) 

Б) Слово учителя: 

Так, тема нашого уроку – байки Г.С.Сковороди, першого українського байкаря, а 

створювалися вони саме на землях нашої Харківщини, в селі Бабаях. 

Що таке байка?Як ви розумієте слово алегорія? 

На уроках світової літератури ви знайомилися з першим байкарем світу, назвіть його ім’я. 

В чому ж особливість байок Езопа? 

Хто з європейських байкарів почав розвивати віршовану байку? ( Лафонтен) 

А прозову? ( Лессінг) 



Коли у Крилова ( хто це?) запитали, чому він пише байки, той відповідав: «Цей рід 

зрозумілий кожному, його читають і слуги, і діти». Отже, байка з давніх часів була одним із 

найдемократичніших і загальноприступних видів художньої творчості. Але до байок 

Г.Сковороди в українській літературі траплялися тільки окремі байки, вставлені в твори 

полемістів. І коли Григорій Савич викладав поетику в Харківському колегіумі, він склав для 

своїх учнів байку латинською та українською мовами під назвою «Байка Езопова, 

преображена на новий лад малоросійськими фарбами».Але це була учбова байка і тому 

пізніше він, не задовольняючись епізодичним використанням байки, задумав створити збірку, 

що і зробив, живучи у приятеля в Бабаях ( 1774). Саме тут він до написаних раніше 15 байок 

додав ще 15 і подарував всю збірку своєму приятелеві Опанасові Панкову, назвавши її «Басні 

Харковскія». 

Ці байки звучать виразно, переконливо ( звучить запис байки «Кукушка і Косик» або 

«Бджола і Шершень» - за вибором учителя) 

Розгляд особливостей: мова - прозова 

фабула – оповідання 

Мораль названо – сила 

Отже, подібно до кого писав байки прозою наш перший байкар? 

Так Г.Сковорода продовжив справу Езопа, навіть деякі сюжети взяті з Езопових байок ( це 

№3,13,22), але більшість із них цілком оригінальні, а деякі ( наприклад №7,12. 16. 17. 27) 

мають виразні автобіографічні мотиви. Спробуйте, мовчки прочитавши одну з названих 

байок, це довести. 

4.Закріплення вивченого ( робота в парах) 

А) Прочитати виразно байку та спробувати замість письменника дописати до неї СИЛУ ( 

«Годинникові колеса», «Ворон і Чиж»), усно створіть ілюстрацію до цієї байки 

Б) прочитайте те, що ви дописали і порівняйте із СИЛОЮ, яку написав байкар. 

В) серед виставки учнівських малюнків знайдіть ілюстрації до байок, з якими ви сьогодні 

познайомилися. Які, на ваш погляд, найвдаліше передають мораль байки, її фабулу? Чому ви 

так вважаєте? 

В) Зараз спробуємо й самі стати байкарями. Пропоную створити байку за одним із висловів: 

«Кирпу гнути», «Зустрічають за одягом, проводжають за розумом», «Найдорожче – воля, 

честь», вживши ці вислови у вашій СИЛІ. 

(зразок однієї з байок, створених учнями: 

«Жили два колоски. Один повний, все він до землі гнувся, ніби хотів з нею якимсь секретом 

поділитися. А інший. Порожній, гордо стримів угору і зневажливо поглядав на сусіда. Та ось 

прийшли женці, обережненько зрізали повний колосок, турбуючись, щоб не струсити й 

зернинки, а порожній кинули у багнюку 

СИЛА: нічого даремно кирпу гнути») 



5.Слово вчителя: 

Ми переконалися, що творити байки – це не така й легка справа, бо цей жанр вимагає від 

людини творчого обдарування, знань, майстерності, почуття гумору. Тим ціннішими для нас 

є твори Г.Сковороди, бо ж у його байках, буває, СИЛА, тобто мораль, буває у 5 разів більша 

за фабулу, бо філософ і мораліст перемагають письменника. Та основою байок Сковороди є 

жива тогочасна дійсність, мова його байок ближча до розмовної, в них є спроба типізації. 

Автор торував шлях наступним поколінням українських байкарів: Нахімову, Масловичу, 

Гулаку-Артемовському, Боровиковському, Гребінці, Глібову, Глазовому. 

6.Мікрофон: ( продовжити речення: Сьогодні на уроці я…) 

7.Оцінювання роботи учнів на уроці, домашнє завдання( прочитати 1-2 притчі Г.Сковороди 

та подумати, що їх ріднить із байками автора, створити свою ілюстрацію до байки, яка 

найбільше сподобалась або сформулювати своїми словами до цієї байки СИЛУ) 

 


