
Три варіанти одного уроку (До вивчення біографії Івана Франка) 
 
- Катерина Морська, учитель української мови і літератури Варвинської ЗОШ Чернігівської області 
 
Учитель творчий, закоханий у свій предмет незалежно від педагогічного стажу перед проведенням кожного 
чергового уроку, певна річ, обмірковує, як побудувати його, які форми і методи застосувати, в який спосіб залучити 
учнів до активної творчої роботи (адже не секрет, що й нині, на жаль, деякі школярі залишаються на уроці 
пасивними слухачами). 
Проблема активізуючого навчання завжди хвилювала і хвилює педагогів. Пасивний, байдужий на уроці учень — це 
не «мертва душа». Якщо педагог знайде стежку до дитячого серця, воно неодмінно відгукнеться. Слід також 
постійно пам’ятати, що всі учні різні і кожен — неповторна особистість. Тільки зваживши їхні знання, вміння, 
вподобання, здібності, рівень допитливості, вчитель може визначити, як найдоцільніше провести той чи той урок. 
А ще треба врахувати забезпеченість кабінету наочними посібниками і технічними засобами, ставлення класу до 
предмета тощо. Отже, критично оцінивши свої здобутки і прорахунки, можливості учнів, педагог визначить методи 
і прийоми навчання, які найефективніше реалізуватимуть дидактичні і виховні завдання. 
 
Диференційований підхід до вибору форм проведення уроку — один з найважливіших факторів успішного 
навчально-виховного процесу. Візьмемо для прикладу вивчення біографічного матеріалу, який має великі 
пізнавальні та виховні можливості, допомагає сформувати в учнів моральні ідеали. У сильнішому класі, де є учні, 
здатні до науково-дослідницького пошуку, урок вивчення життєвого і творчого шляху письменника варто провести 
як семінарське заняття. Така форма занять сприяє виробленню у школярів навичок дослідництва, серйозної 
наукової роботи, вміння аналізувати факти, аргументувати свої думки. Якщо чимало учнів класу захоплюється 
музикою, театром, взагалі мистецтвом, можна провести урок у формі літературно-музичної композиції. До участі в 
ній бажано залучити всіх учнів. 
 
Метод лекції можна застосувати в будь-якому класі, незважаючи на рівень знань і вмінь школярів. Готуючись до 
такого уроку, я добираю цікавий матеріал про письменника (мемуарну літературу, критичні статті, висловлювання 
відомих людей тощо), використовую його епістолярну спадщину. Розповідь словесника має бути емоційною, 
логічно послідовною, глибоко змістовною і водночас дохідливою. Найефективніше проводити лекцію з 
елементами бесіди, з включенням коротких цікавих повідомлень учнів. Добре, якщо наприкінці уроку учні 
прочитають кілька планів, складених за розповіддю вчителя. 
 
Такий підхід до вибору методів проведення уроку сприятиме творчому педагогічному пошуку. 
 
Урок — семінарське заняття 
 
Заздалегідь даю учням завдання підготувати реферати і рецензії, рекомендую відповідну літературу. У процесі 
підготовки до уроку проводжу консультації. Бажано, щоб школярі не читали свої роботи, а переказували, 
розповідали. 
 
Теми рефератів: 
 
1. Дитинство Івана Франка. 
 
2. Юність. 
 
3. Біля життєдайних джерел. 
 
4. До вершин критичного реалізму. 
 
5. Розквіт творчого генія. 
 
Його ім’я в серці народу. 
 
Готуючи реферат «Дитинство Івана Франка», учень коротко спиняється на таких моментах: 
 
1. Батьківська хата, вогонь незабутньої кузні. 
 
2. У Дрогобицькій нормальній школі. 



 
3. Перші зустрічі з робітниками. 
 
4. «Кобзар» Т. Шевченка в житті малого Франка. Реферат «Юність великого Каменяра» охоплює період 
навчання в дрогобицькій гімназії: 
 
1. Перші творчі поривання. 
 
2. Подорожі рідним краєм. 
 
3. Робота над першою збіркою поезій. 
 
У рефераті «Біля життєдайних джерел» учень має висвітлити такі питання: 
 
1. Серед студентської молоді. Перша збірка «Балади і розкази». 
 
2. Франко — ідейний натхненник журналу «Друг». 
 
3. Зв’язок з робітничим рухом. 
 
4. Перший арешт. 
 
5. Популяризація творів К. Маркса та Ф. Енгельса. 
 
Реферат «До вершин критичного реалізму» охоплює події 80-х років у житті Франка. План його такий: 
 
1. «Думи пролетарія». 
 
2. Другий арешт І. Франка. 
 
3. Робота над повістю «Борислав сміється». 
 
4. Дві подорожі до Києва. 
 
5. Збірка поезій «З вершин і низин». 
 
6. Робота в польській газеті «Кур’єр Львовський». Тема «Розквіт творчого генія» велика за обсягом і охоплює 
чималий проміжок часу (середина 90-х років — 1916 рік). Тому реферат за нею готують два учні. Вони мають 
розкрити такі питання: 
 
1. Третій арешт І. Франка. 
 
2. Зв’язок з першою російською марксистською групою «Визволення праці». 
 
3. Святкування 25-річного ювілею творчої діяльності. 
 
4. Листування з В.Д. Бонч-Бруєвичем. Зв’язок із соціал-демократичною групою «Жизнь» у Лондоні. 
 
5. І. Франко і революція 1905 року в Росії. 
 
6. Поема «Мойсей». 
 
7. Тяжка хвороба (1908 р.). 
 
8. Прогресивні кола України і Росії святкують 40-річний ювілей літературної діяльності І. Франка. 
 
9. Останні роки життя письменника. 
 



Творчу та громадську діяльність великого Каменяра М. Рильський оцінив так: «Іван Франко — це розум і серце 
нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості». 
 
«Гримить! Благодатна пора наступає...» Це сказано не тільки про нашу рідну землю — це Франко сказав про всіх 
людей на світі, що борються нині за мир і правду. Цією провідною думкою повинен бути перейнятий зміст 
реферату «його ім’я в серці народу». Учень має розповісти про вшанування пам’яті І. Франка трудящими світу, 
навести висловлювання прогресивних митців про письменника, назвати лауреатів премії ім. І. Франка. 
 

Літературно-музична композиція 
 
Матеріали для неї та унаочнення готують самі учні. Словесник лише рекомендує їм відповідну літературу. 
Колективно визначаються ведучі й ті, хто буде читати вірші. 
 
Ведучий. Був середнього росту, а йшов, як велетень... мало хто встигав за ним, а головою сягав хтозна-як високо. 
 
Спокійної вдачі, а вибухав, як порох, коли йшлося про добро трудящих, і кидав громи, щоб Русь не спала. 
 
З війська відпустили за слабкий зір, а бачив краще від інших, з низин далі сягав оком, ніж інші згори. 
 
Влада гнобителів не пустила його викладати у вищій школі, а він став учителем усього народу. 
 
Напрацювався за десятьох, а життя йому було дано лиш одне та й то недовге. Таким був Іван Франко, робітник 
пера. Каменяр, чарівник слова. Звучить «Гімн Каменяреві» (муз. А. Кос-Анатольського, сл. Р. Братуня). 
 
Учень декламує вірш М. Нагнибіди «У вінок Каменяреві». 
 
Ведуча (показує портрет І. Франка 1896 р.). «Він був... з гарним високим чолом, з трохи крученим рудавим 
волоссям, з рудавими невеликими вусами і сірими очима. На його обличчі малювалися розум і енергія. Очі, уста 
показували на впертість і завзяття. 
 
Він був у вишиваній сорочці. Одяг на ньому був невибагливий, навіть убогий. У поведінці... скромний... навіть трохи 
несміливий». 
 
Ведучий. Мальовниче підгірське село Нагуєвичі на Дрогобиччині. В сім’ї сільського коваля Якова Франка 27 серпня 
1856 року народився син Іван, якому судилося стати гордістю України. У цьому велика заслуга його перших 
вихователів і наставників-батьків. 
 
Читець. 
 
О батьку мій! Коли сьогодні Хоч іскра тих огнів горить У моїй груді, щоб народні Злі дні в добро перетворить, Коли 
нещастям, горем битий Не засклепивсь, не знидів я, 
 
А встав, щоби братам служити, То все те — спадщина твоя. 
 
Читець. 
 
Тямлю як нині: малим ще хлопчиною 
 
В мамині пісні заслухувавсь я; 
 
Пісні ті стали красою єдиною 
 
Бідного мого, тяжкого життя... 
 
Мамо, голубко, зарана в могилі 
 
Праця й недуга зложили тебе, 
 
Пісня ж твоя в невмираючій силі 



 
В мойому серці ясніє, живе. 
 
«Синку, кріпися! — мені ти твердила. — 
 
Адже ж не паном родився ти, чей! 
 
Праця, що в гріб мене вчасно вложила, 
 
Та лиш тебе доведе до людей». 
 
Правда, матусю! Спасибі за раду! 
 
Я її правди не раз досвідив. 
 
Праця дала до життя мні принаду, 
 
Ціль дала, щоб в манівцях не зблудив. 
 
Ведуча. У своїх спогадах та оповіданнях І. Франка часто підкреслював, що саме в батьковій оселі, зокрема в кузні, 
засіялися ті зерна допитливості, які пізніше дали рясні сходи знань. В оповіданні «У кузні» він писав: «На дні моїх 
споминів і досі горить той маленький, але міцний огонь... Се огонь у кузні мойого батька. І мені здається, що запас 
його я взяв дитиною в свою душу на далеку мандрівку життя. І що він не погас і досі». 
 
Учень декламує вірш В. Ткаченко «Син коваля». 
 
Ведучий. По закінченні сільської школи в Ясениці Сільній батьки віддали Івася до так званої нормальної школи при 
базеліанському монастирі ордена василіян у Дрогобичі. «Нормальна школа в Дрогобичі ще перед вступом дитини 
в неї була місцем постраху... Школа була для нас жорстокістю, тьмою обичаїв, карою, лихом. Як тільки прийшли 
діти до школи і стали перед учителем, так зараз щезав з лиця усміх, губи строго замикалися. На місце приязної 
прихильності родилися відпір, здержливість, недовір’я і боязнь перед несправедливою карою» (К. Бондарівський). 
 
Учень читає уривок з оповідання «Краснопис» від слів: «Йому так і мерещилось, що його не мине ота буря...» до — 
«Кров обілляла його лице». 
 
Ведуча. З 1867 року Іван Франка навчається в Дрогобицькій гімназії. «В гімназії був дуже скромний і несміливий. 
Ходив у полотняній блузі, носив багато книжок і дуже багато читав» (І. Погорецький). З п’ятого класу гімназії почав 
купляти на зароблені гроші книжки. Пізніше Франко писав: «Я набрав замилування до книжок і почав збирати свою 
власну бібліотеку, яка до кінця моїх гімназіальних часів виросла до числа 500 томів. Ся бібліотека, в якій, крім 
різних класичних авторів, було зібрано немало й таких книжок, яких не було в гімназіальній бібліотеці..., зробилась 
центром невеличкої громадки учеників». 
 
Ведучий. Навчаючись у гімназії. Франка захопився збиранням усної народної творчості і сам почав писати вірші. 
Дуже багато читав. «При дуже нужденній лампі читав він нам то свої поезії, то «Кобзаря» Шевченка, то дещо зі 
Словацького й Міцкевича»,— згадував товариш гімназичних років І. Погорецький. 
 
Ведуча. Осінь 1875 року. Іван Франко у Львові — тодішньому центрі літературного і культурного життя Західної 
України. Він мріє поглибити і розширити свої знання в університеті. Та життя готувало йому багато розчарувань і 
випробувань. Поряд з навчанням Франко розгортає активну літературну і громадську діяльність, стає одним з 
організаторів студентського журналу «Друг». «На Галицькій Русі не було чоловіка, що мав би такий вплив на 
сучасну молодь, який мав свого часу Іван Франко. У нього була гарна бібліотека, з якої користалась молодь його 
кружка, в бібліотеці тій знаходили ми те, чого деінде тоді в Галичині не можна було знайти: «Вестник Европы», 
«Отечественные записки», твори Щедріна, Бєлінського, Добролюбова, Золя, Флобера, Спенсера, Лассаля, а з 
українських — Драгоманова, Мирного», — писав Є. Олесницький. 
 
Ведучий. У липні 1877 року I. Франко був заарештований. У тюрмі він пробув 9 місяців. «У в’язниці, — згадував 
Франко, — не знаю чому — ставились до мене з особливою суворістю. Запхано мене до найгіршої камери, до 
злодіїв, убійників та інших звичайних злочинців... Протягом дев’яти місяців, проведених у тюрмі, сидів я переважно 



у великій камері, де перебувало 18-28 злочинців, де зимою ніколи вікно не зачинялось і де я, слабий на груди, з 
бідою добивався привілею спати під вікном..., прокидався майже завжди з повним снігу волоссям на голові». 
 
Учень читає вірш Я. Шутька «Іван Франко у в’язниці». 
 
Ведуча. Ще три рази поліція арештовувала І. Франка. Але він був несхитний. Випробування лише зміцнювали його 
революційно-демократичні переконання. І хоч нелегко часом було (згадаймо, як три центи, знайдені над Прутом, 
стали для нього порятунком), та молода енергія, революційний запал і глибока любов до трудового народу 
перемагали життєві незгоди. 
 
Учень читає вірш В. Колодія «Три центи». 
 
Ведучий. Вищу освіту І. Франко здобув. Але не у Львівському університеті, а в Чернівецькому і Віденському. 
Успішно захистив докторську дисертацію, мріяв про кафедру в університеті. Та шлях до викладання був закритий. 
Австрійський уряд не міг допустити, щоб небезпечний соціаліст пропагував свої ідеї в стінах цього навчального 
закладу. У 1907 році Франкові було запропоновано очолити кафедру слов’янських літератур Софійського 
університету. Але вірний син свого народу, який не мислив життя без Батьківщини, відмовився. 
 
Ведуча. «Мене так використовують, що вже і жити не хочеться. Я змушений вести коректу чужих праць, справляти 
переклади на німецьку мову таких перекладачів, що й до белетристики не годяться, не то до научних діл. Я мушу 
слухатися, бо моє існування загрожене. З тої праці я осліп і оглух», — зізнається І. Франко своєму товаришеві А. 
Чайковському. Часто доводилося великому поетові через важкі матеріальні нестатки виконувати нелюбу роботу. 
Надзвичайне перенапруження фізичних сил призвело до того, що він тяжко захворів — на якийсь час втратив зір, 
здала нервова система. Але й у такі важкі часи його не покидає надія на краще майбутнє. 
 
Ведучий. І. Франко завдяки великому таланту і невсипущій праці став одним з найосвіченіших людей свого часу. Г. 
Величко згадує: «На іспиті в університеті професор дав мені, як завдання додому, опрацювати тему «Політико-
торговельні відносини Русі та Візантії в Х і XI століттях». Я зайшов якось до Франка і розповів йому про цю тему, він 
одразу подав мені багато літератури й цілий нарис роботи, дав мені потрібні книжки, — так що я міг за два тижні 
закінчити тему, на яку сам мусив би витратити найменше півроку. 
 
Іншого разу, коли я складав іспити з французької мови, мені дали тему обробити добу романтизму й Шатобріана. 
Після іспиту зайшов я до Франка й згадав це, і він розказав мені багато більше й докладніше, ніж я написав, 
спеціально готувавшись до іспиту». 
 
Ведуча. Ще за життя до І. Франка прийшло визнання. Святкування 25-річного та 40-річного ювілеїв літературної 
діяльності Каменяра свідчили про велику популярність його серед народу. У 80-90-ті роки Іван Франко був для 
молоді тим, ким Тарас Шевченко у 50-ті роки. 
 
Ведучий. Широко відзначався 40-літній ювілей літературної і громадсько-політичної діяльності великого Каменяра 
у Чернівцях. Був створений ювілейний комітет, який запросив І. Франка прибути на Буковину. Удень приїзду сотні 
людей зібралися на привокзальному майдані. Ювіляра до сліз зворушила тепла зустріч. Чернівчани піднесли 
улюбленому письменнику хліб-сіль і букет чудових троянд. Після привітальних промов процесія рушила до міста. 
«Чернівці ніколи не бачили такої грандіозної демонстрації: це був своєрідний тріумфальний похід великого 
революціонера», — згадував студент І. Василашко. 
 
Коли у великому залі Народного дому Франка читав поему «Мойсей», присутні не могли стримати свого 
захоплення. Лунали вигуки: «Слава українському Мойсеєві!», «Слава великому Каменяреві!» 
 
Ведуча. Наприкінці свого життя Франко був уже загальновизнаним корифеєм науково-літературного життя Західної 
України. На смертному ложі, знеможений і приречений, він скаже: «Скрізь і завжди у мене була провідна думка — 
служити інтересам мого народу і загальнолюдським поступовим ідеям. Тим двом провідним я, здається, не 
споневірився досі і неспоневірюся, доки мого життя». 
 
Ведучий. Весняного травневого дня 1916 року великого Каменяра не стало, його життєвий шлях був устелений 
терном, але коли б довелось усе почати заново, він би не зрадив своїм ідеалам. «Подібно до легендарного Данко, 
розірвавши свої груди, він дістав вогнене серце і освітив ним шлях для визволення свого народу», — сказав 
Агатангел Кримський. 
 



Учні читають вірші «У вікно Каменяреві» М. Нагнибіди, «Гімн Каменяреві» Д. Павличка, «Ти в людських серцях» В. 
Сосюри. 
 

Урок-лекція 
 
Мета: збагатити знання учнів про великого Каменяра, самовідданого борця за кращу долю свого народу, титана 
праці, донести до їх свідомості трагізм становища трудящих Західної України в кінці XIX — на початку XX століття; 
виробляти в учнів вміння складати тези лекції; на прикладі життя і діяльності І. Я. Франка виховувати в школярів 
патріотизм, працьовитість, наполегливість, віру в свої сили, прагнення до самоосвіти. 
 
Обладнання: портрет І. Франка, виставка його творів, альбом «Життя і творчість в портретах, ілюстраціях, 
документах». 
 
Повідомивши тему і мету уроку, звертаюся до учнів: 
 
— Сьогодні ми починаємо вивчати життя і творчу діяльність провісника щасливого життя возз’єднаного в «народів 
вільних колі» українського народу, визначного діяча нашої культури і революційного руху Івана Яковича Франка. У 
кожному з попередніх класів ви ознайомлювалися з його творами. Тепер ваше завдання — поглибити здобуті 
раніше знання, збагатитися новими відомостями про цього видатного письменника-класика, людину надзвичайної 
працьовитості і енциклопедичних знань. 
 
Принагідно зауважимо, що під час роботи на уроці найцікавіші відомості учні мають записати в зошити. 
 
Лекцію розпочинаю читанням листа до Нобелівського комітету. 
 
Високоповажній Королівській Академії, м. Стокгольм. Оскільки український університет для 35-ти мільйонного 
населення не відкритий ані в Га-личині, ані в Східній Україні і внаслідок того не існує Академічної колегії, яка могла 
би представити найбільших та найзаслуженіших людей народу Королівській високоповажній Академії, тому я 
дозволяю собі звернути увагу високоповажної академії, що найбільший український і одночасно слов’янський поет 
і вчений живе у Львові, в нужді, але зі свіжістю юнака високо держить прапор боротьби за свободу, прогрес і 
загальнолюдські ідеали протягом половини сторіччя. 
 
Свою юність він провів у дуже важких умовах. Ще учнем гімназії спав він на складі столяра, на стружках, у 
домовині. Мусив задовольнятися двома хлібами на тиждень, які його батько міг йому передавати, а до того — 
вода. 
 
У 1893 році захистив докторську дисертацію у Віденському університеті на відмінно, під керівництвом відомого 
професора Ягіча, але з політичних причин його не допустили до університетської кафедри. Він працював на ниві 
поезії, прози, як критик; історик літератури, етнограф і т.д. так, що втратив зовсім своє здоров’я. 
 
Майже шість років диктував він свої твори (він був спаралізований), повні весни і свободи, справжні перлини поезії 
свого народу, які дістали загальне визнання як творіння загальнолюдської вартості. 
 
Він є величезним національним поетом свого народу. 
 
...Бібліографічний список його творів українською, німецькою, російською, польською, чеською та іншими мовами 
становить величезний том. Він є справді найвизначніший письменник сучасної Європи. 
 
Погане становище нації не дозволило великому письменникові стати доступним широким культурним масам. 
 
У 1914 році він одержав поздоровлення від широких кругів свого народу, своїх друзів та недругів з нагоди 
сорокалітнього ювілею своєї літературної творчості. 
 
Тепер він лежить... тяжко хворим. Від голодної смерті його рятує тільки допомога студентів. Тому, що він надто 
великий як поет, його вороги понижують подібно тому, як колись Толстого. 
 
Цей великий поет і письменник, пісні якого стали національним гімном, цей великий Провідник свого народу, 
міжнародний геній заслуговує, щоб славна Королівська Академія нагородила його Нобелівською премією. Я 



підкреслюю при тому величезне політичне значення такої нагороди для національних змагань старовинного 
культурного народу, який тепер бореться за відкриття свого університету. 
 
Нагородження доктора Івана Франка Нобелівською премією буде мати велике значення не тільки для самої 
України, але також: для Східної і Західної Європи. 
 
Відень, 26 листопада 1915 року. 
 
Професор, доктор філософії Застирець Иосиф. 
 
Цей лист написаний наприкінці 1915 року, надійшов до Стокгольма, на жаль, уже тоді, коли питання про лауреатів 
Нобелівської премії 1915 року було вирішене. У 1916 році кандидатура І. Франка не розглядалась, оскільки у травні 
цього року український поет помер, а Нобелівські премії посмертно не присуджуються. Але вже те, що ім’я І. 
Франка було в числі претендентів на здобуття Нобелівської премії поряд з такими всесвітньо відомими діячами, як 
Р. Роллан, А. Франс, Г. Брандис, — свідчить про велич Каменяра. 
 
Тези лекції: 
 
1. «...Я син народа, що вгору йде...» Йому судилась доля незвичайна: син сільського коваля, він завдяки 
таланту, винятковій твердості переконань і титанічній праці піднісся до вершин світового мистецтва, відобразив у 
своїй творчості найглибші почуття, переживання і мрії українського народу, що дає повне право сказати про нього: 
це був справжній, народний співець. 
 
2. «Яко син селянина, вигодуваний твердим мужицьким хлібом...». Селянське походження І. Франка. 
Нагуєвичі — колиска таланту поета. Спогад письменника «Моя вітцівська хата», оповідання «У кузні», «Під 
оборогом», «Злісний Сидір». 
 
3. «...Малим ще хлопчиною В мамині пісні заслухувавсь я...» Пісня, з якою мати ніколи не розлучалася, 
запалила в душі малого Франка вогник любові до фольклору, який постійно живив його творчість. 
 
Найніжніше любив він народну пісню: Одним-одна лишилася мені ти, Мужицька пісне, в котрій люд весь плаче, І 
мому серцю легшає неначе З народним болем в один такт боліти. У пісні черпав Франко духовні сили, мужність, 
поетичне натхнення. Його перу належить 50 наукових праць, присвячених пісні. 
 
4. Франко був дуже здібний. Невситима жадоба пізнання навколишнього світу вела його від темряви до 
світла. Виняткова обдарованість, вдумливість і працьовитість — домінуючі риси Франка-учня. «Спомини з моїх 
гімназичних часів», «Причинки до автобіографії», «У столярні», «Мій злочин», «Отець-гуморист», «Олівець» — 
яскраві ілюстрації всієї тогочасної освітньої системи в Західній Україні. 
 
Роль самоосвіти в інтелектуальному розвитку поета. І. Франко — поліглот, людина універсальних знань. «Франко 
буквально мене полонив як людина високої ерудиції, з великим знанням іноземних мов, блискучою ясною 
пам’яттю, яка давала змогу оперувати численними цитатами», — згадував професор Перетц. 
 
5. Соціальна дійсність Галичини, передові ідеї, почерпнуті з російської реалістичної літератури та 
соціалістичних видань, були вирішальними у становленні революційного світогляду та реалістичного літературного 
методу І. Франка. «Ми вивідували хлопську біду з російських книжок... Ми стали соціалістами», — писав поет. 
 
6. «Ми ступаєм до бою нового...» Активна позиція Франка-громадянина, відвідання робітничих зборів, 
проведення революційно-виховної роботи серед робітників, пропаганда українською мовою творів К. Маркса і Ф. 
Енгельса, революційні твори («Каменярі», «Товаришам із тюрми», «Моя стріча з Олексою»). 
 
7. «...Я в усій своїй діяльності бажав бути не поетом, не вченим, не публіцистом, а поперед усього 
чоловіком...» Любов до людей, працьовитість і скромність дали світові Франка-генія. Він — насамперед людина 
обов’язку. Обов’язку перед народом, суспільством. Піклування про розвиток прогресивної культури. Цілі покоління 
письменників виростали під впливом творчості І. Франка, завдяки йому ставали справжніми виразниками дум 
народу. «Ніхто-бо з часу Шевченка не мав такого величезного впливу на загальноукраїнський культурний процес, 
зокрема на розвиток прогресивної української літератури, як Іван Франко» (М. Рильський). 
 



8. «...Працювать, працювать, працювати, в праці сконать». Безкорисливий і невтомний трудівник на 
літературній ниві. Ніщо не могло примусити мовчати великого Каменяра: ні морально-психологічна атака 
українських буржуазних націоналістів та польських шовіністів, ні переслідування австро-угорських властей, ні 
матеріальна скрута, ні важка недуга. Навіть безнадійно хворий, він працював за кількох дужих. «Праця, праця і ще 
раз праця — це був справді (як сам визнає) його клич, за котрим сам невпинно йшов» (Ю. Панькевич). «Хоч тілом 
хворий, та душа була в нього здорова. Під його високим чолом крилась енергія, завзята витривалість, що викликає 
подив, повагу та до праці закликає» (О. Кобилянська). 
 
9. «Подібно до легендарного Данко, розірвавши свої груди, він дістав вогненне серце і освітив ним шлях для 
визволення свого народу» (А. Кримський). 
 
Емоційно сприйняти матеріал лекції допоможе ретельно дібране і вміло використане унаочнення. Упродовж лекції 
учні складають план її і записують висловлювання, які їм особливо сподобалися. 
 
Домашнє завдання. Учні готують відповіді на такі запитання: 
 
1) Чому І. Франка називають великим Каменярем?; 
 
2) Чому твори І. Франка називають «вогнем в одежі слова»? Ще десятикласники мають прочитати реферат М. 
Коцюбинського «Іван Франко» і скласти тези його. 
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