
Урок  укр. літ. 7 клас 

ТЕМА УРОКУ:  Є.Гуцало  «Сім’я дикої качки». Людська доброта і жорстокість, 

милосердя і справжня турбота про природу. 

МЕТА УРОКУ: 

дослідити як у творі Євгена Гуцала «Сім'я дикої качки» на прикладі героїв зображена 

людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу; 

охарактеризувати образи Тосі і Юрка; 

розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, уміння надавати 

об’єктивну оцінку подіям, вчинкам героїв, робити висновки; 

виховувати риси доброти, милосердя; зневажливе ставлення до жорстокості, брехні. 

ОБЛАДНАННЯ: портрет Є.Гуцала, текст твору, ілюстративний 

матеріал,мультимедійний проектор, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки). 

ХІД УРОКУ: 

1.Організаційний момент. 

На фоні музики звучить вірш А.Камінчука «Будь природі другом». 

Он повзе мурашка,  

Ось хлюпоче річка. 

Не ламай ромашку,  

Не топчи травичку. 

В зелені діброва,  

В китицях калина. 

Глянь, яка чудова  

Наша Україна! 

Журавлі над лугом 

Линуть рівним клином. 

Будь природі другом, 

Будь природі сином. 

Знай-бо, це не мода, 

Це життя потреба. 

Нас віта природа 

Чистим синім небом. 

Саме таким другом був і залишатиметься завжди природолюб і письменник Євген Гуцало.  

2.Актуалізація опорних знань. 

- Інтерв’ю.  

- Кросворд ( конспект уроку стор361). 

 

КРОСВОРД 

«СТОРІНКАМИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА» 
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- Теорія літератури (що таке оповідання?). 

3.Оголошення теми, мети уроку. 

Мотивація навчальної діяльності. 

4.Основний зміст уроку. 

Словникова робота  (відповіді учнів). 

Сім’я . 

Дика качка. 

Слово вчителя.  Добро і зло, милосердя і жорстокість – це ті одвічні земні поняття, над 

якими найчастіше замислюється людина. Сама ж людина і є уособленням цих понять. 

«Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш назви людини». Так писав 

класик персько-таджицької літератури Сааді. 

А чим же зміряти людяність? Справжня людина, сильна і добра, ніколи не стане кривдити 

тих, хто їй довірився, хто слабший за неї. Людяність людини вимірюється ставленням до 

інших: до рослин, тварин, людей. Ми також частина природи, отже, відповідаємо за все, 

що робимо в ній. 

 

 Непрості морально-етичні проблеми порушує Є. Гуцало в оповіданні «Сім'я дикої качки». Ми знайомимося з його 

героями Тосею та Юрком і довідуємося, що вони встигли вже кілька разів посваритися й помиритися. Вже це 

підказує нам, що у кожного з них — свій характер, своя позиція та свій погляд на життєві ситуації. Тося прагне 

товаришувати з Юрком: «Коли вона була з Юрком, то здавалося, що на неї падає чарівне світло його знань, що 

вона за якийсь час переселяється у той світ, що постає з його розповідей». Дівчинка змальована допитливою, 

щирою, вона хоче пізнати світ, відкрити для себе нове. 

          Юрко ж, навпаки, бере від світу лише те, що вдовольняє його забаганки, він не розуміє поведінки дівчинки з 

чистою душею. Письменник засуджує самовпевненість хлопця («Мене ніхто не обдурив іще й не обдурить»), 

брехливість та прагнення викликати заздрість інших. Ми переконуємося, наскільки морально зруйнований 

внутрішній світ Юрка. Ця руйнація виливається у його поведінку, коли він забрав з лісу каченят дикої качки і навіть 

не подумав, що каченята без матері можуть загинути. Так воно і сталося. Діти перестали товаришувати з Юрком, 

але він не хоче визнавати своєї провини і удає, начебто це «він не захотів з ними знатися». 

          Душа сповнюється презирства до Юрка, але у кінці твору ми раптом розуміємо, що не все ще загублене для 

нього: «І поки їхав у машині, то тільки про те й думав: він би покликав, але чи підійшла б вона! І, переживаючи 

болісний сором, був певен, що, мабуть, не підійшла б...» 

 

Тема: відтворення взаємостосунків дітей зі світом природи. 

Ідея: засудження жорстокості,байдужості, прагнення піднестися за рахунок 

хвалькуватості, брехні (Юрко); возвеличення доброти,чуйності, милосердя (Тося). 

Основна думка: 

- дитина – майбутня доросла людина, яка повинна осмислено ставитися до своїх вчинків, 

нести відповідальність за них; 

- не завдавай шкоди природі, вона варта поваги, любові; має право на життя 

КОМПОЗИЦІЯ : 

Експозиція:  

ранкова подорож Юрка до річки на рибалку. 

Зав'язка: 

побачивши сім'ю дикої качки, Юрко назбирав малих каченят у пазуху.  



Розвиток дії:    

хлопець  приніс каченят, додому намагаючись їх приручити; Тося вирішує повернути 

диких каченят їх матері. 

Кульмінація: 

Тося за допомогою хлопців прагне навчити плавати каченят, не дати їм загинути. 

Розв'язка:  

Від’їзд Юрка до міста. 

Робота з картками. 

Картка №1 

1.Що є щастя для людини? 

2.Чи відчував себе щасливим Юрко,коли ловив каченят? 

Картка №2 

1.Через що сім'я дикої качки не зазнала щастя?  

2.Скільки дітей було у качки-матері? 

Картка №3 

1.Чому Тося не застерігла Юрка від негативного вчинку? 

2.Чи можна вважати Тосю спільницею Юрка? 

Картка №4 

1.Якого друга подругу ви хотіли б обрати для себе -Тосю чи Юрка? 

2.Куди збирався Юрко повезти каченят,яких спіймає? 

Картка №5 

1.Якою була поведінка качки-матері,коли Юрко забирав у неї дітей? 

2.Про що свідчить прагнення Тосі допомогти вижити каченятам? 

Картка №6 

1.Порівняйте вчинки Тосі і Юрка. 

2.Чому сільські хлопці вирішили допомогти Тосі врятувати каченят і змінили своє 

ставлення до Юрка? 

Картка №7 

1.Кого Юрко звинуватив у своїй невдалій рибалці? 

2.Що Юрко,розповідаючи Тосі побрехеньку, спіймав колись на вудку? 

 

Запитання до учнів: 

1.З якою метою Євген Гуцало протиставляє у творі людську доброту і жорстокість? 

2.Чому перед від’їздом до міста Юрко хотів збігати до річки,щоб побачити сім'ю дикої 

качки? 

3.Яке значення письменник приділяє перебуванню людини у природному середовищі? 

4.Для чого на території України та в інших країнах світу створені заповідники? 

5.Які заповідники ви знаєте? 

                  Робота над проблемними питаннями твору 

Ми з вами засуджуємо поведінку Юрка і схвалюємо вчинки Тосі. Спробуймо знайти 

відповіді на такі питання: 

1.    Чи можна звинувачувати в жорстокості Юрка за те, що він забрав каченят від матері? 

Чи потрібно вчинок Юрка засуджувати дуже суворо? 

Орієнтовні відповіді учнів: «Можливо, міська дитина нічого не знала про життя диких 

качок», «Спочатку хлопчик мав намір доглядати і приручити каченят», «Маленький 

хлопчик, який живе з мамою і батьком, ще не розуміє відчуття розлуки батька-матері з 

дитиною», «В душі Юрко вже покарав сам себе». 

 

Словникова робота ( конспект стор.362). 



Складові добра. 

Компоненти зла. 

ОБРАЗ ЮРКА. ЦИТАТНА ХАРАКТЕРИСТИКА (Конспект уроку стор.362 ) 

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУ ТОСІ. 

1.Сільська дівчина , яка прагнула пізнати міське життя. 

2.Риси характеру: 

- чемна і порядна; 

- чуйна і добра; 

- здатна до співпереживання; 

- вміє прощати образи Юрка, його зневажливе ставлення до неї. 

3.Тося – уособлення людської доброти, милосердя. 

Бесіда за запитаннями підручника. 

Чи зустрічалися ви у реальному житті з добром і жорстокістю?Навести приклади. 

5.Закріплення вивченого матеріалу. 

Конкурс «Я письменник». 

1.Скласти план-версію продовження оповідання з негативним завершенням. 

2. Скласти план-версію продовження оповідання з позитивним завершенням. 

Тестові завдання. 

(Конспект уроку на стор.364-365) 

6.Підсумок уроку. 

Кожна людина живе лише один раз. І що б не сталося у кожного з вас в житті, завжди 

пам’ятайте, що ви людина. Нехай у ваших серцях назавжди оселяться найсвятіші людські 

почуття: доброта, прощення, любов до людей, природи, усього живого на землі. 

 

Тріпоче серце спійманої птиці. 

В руках моїх не чує доброти. 

— Я дам тобі водиці і пшениці. 

Моя пташино, тільки не тремти! 

 

— Хіба потоки загубили воду, 

Хіба в полях уже зерна нема? 

Пусти мене, мій хлопче, на свободу. 

І все, що треба, я знайду сама. 

 

— Я ж лагідно тебе тримаю, пташко, 

В своїх руках, легеньких, як вітрець. 

Хіба неволя це? Хіба це важко — 

Від мене взяти кілька зеренець? 

 

— Пусти мене! Мені, дитино мила, 

Дорожча воля, ніж зерно твоє! 

Страшна, хоч навіть лагідна, та сила, 

Яка розкрити крилець не дає! 

 

— Лети! Співай у небі гомінкому; 

Хоч і маленький, зрозумів я все. 

Моя рука ніколи і нікому 

Ні кривди, ні біди не принесе! 

    Д. Павличко «Птиця» 



7.Оголошення результатів навчальної діяльності учнів. 

 

8.Домашнє завдання. Власна версія подальшого розвитку подій оповідання. 

 

 

 

КРОСВОРД 

«СТОРІНКАМИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА» 
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Тема:  

відтворення взаємостосунків дітей зі світом природи. 

 

Ідея: 

Засудження жорстокості,байдужості, прагнення піднестися за рахунок 

хвалькуватості, брехні (Юрко); возвеличення доброти,чуйності, 

милосердя (Тося). 

 

Основна думка: 

- дитина – майбутня доросла людина, яка повинна осмислено 

ставитися до своїх вчинків, нести відповідальність за них; 

- не завдавай шкоди природі, вона варта поваги, любові; має право на 

життя. 

 

КОМПОЗИЦІЯ : 

Експозиція:  

ранкова подорож Юрка до річки на рибалку. 

Зав'язка: 

побачивши сім'ю дикої качки, Юрко назбирав малих каченят у пазуху.  

Розвиток дії:    

хлопець  приніс каченят, додому намагаючись їх приручити; Тося 

вирішує повернути диких каченят їх матері. 

Кульмінація: 

Тося за допомогою хлопців прагне навчити плавати каченят, не дати 

їм загинути. 

Розв'язка:  

Від’їзд Юрка до міста. 
 

 

Словникова робота 

СКЛАДОВІ  ДОБРА: 

 

Доброзичливість- щире бажання людям добра. 

 

Людяність- співчутливе ставлення до інших. 

 

Чесність- щира поведінка з людьми. 



 

Сміливість-здатність переборювати труднощі. 

 

Ввічливість- дотримання добрих манер. 

 

 

КОМПОНЕНТИ  ЗЛА: 

 

Боягузтво – пасування перед труднощами. 

 

Грубість – некультурна поведінка. 

 

Егоїзм – себелюбство. 

 

Злість - сповнене злоби ставлення до інших. 

 

Зазнайство – зневажливе ставлення до інших. 

 

Скупість – ощадливість,що викликає осуд. 
 


