
09.10.2020  

Група № 33 

Урок № 11 

Тема уроку: «Трагічна творча доля Остапа Вишні. Письменник і його час у 

гуморесці «Моя автобіографія». Оптимізм, любов до природи, людини, м’який 

гумор усмішки Остапа Вишні «Сом» 

Мета уроку: поглибити знання здобувачів освіти про творчість Остапа Вишні 

та особливості його стилю, показати красу і своєрідність «Мисливських 

усмішок»; розвивати вміння аналізувати художні засоби в усмішках, 

характеризувати роль описів природи в них, розвивати вміння працювати у 

групі, самостійно аналізувати твори; виховувати 

любов до природи, усвідомлення необхідності її 

збереження; оптимізм та почуття гумору. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 97-112 у базовому 

підручнику: Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. 

середн. освіти/ Олександр Авраменко. – К.: 

Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=tfxqKiOHids&ab_channel– про письменника 

https://www.youtube.com/watch?v=NN30ubIe6UE&ab_channel – Аудіокнига «Моя 

автобіографія»  

https://www.youtube.com/watch?v=nuwllE0grKI&ab_channel – Аудіокнига «Сом» 

3.  Запишіть біографію Остапа Вишні в робочому зошиті, або створіть 

презентацію про нього та його усмішки. 

4. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

Моя автобіографія 

Автор: Остап Вишня 

Рік: 1927 (написана за 2 дні) 

Літературний рід: епос 

Жанр: гумореска 

https://www.youtube.com/watch?v=tfxqKiOHids&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=NN30ubIe6UE&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=nuwllE0grKI&ab_channel
https://school-zno.com.ua/ukr-literatura/skorocheno/362-moja-avtobiografija.html


Тема: розповідь про батьків, навчання й формування світогляду письменника. 

Ідея: висвітлити фактори, які впливають на формування митця, у 

гумористичній формі. 

Композиція: 3 розділи. 1 розділ - народження Остапа Вишні, його дитинство; 

2 і 3 розділи - навчання Остапа Вишні; формування його світогляду. 

Проблематика: 

 Формування митця 

 Пошана до старших 

 Повага до вчителів 

 Відповідальність за свою працю 

Засоби творення комічного у гуморесці "Моя автобіографія": 

 Уживання наукових, військових та політичних термінів для зображення 

щоденної роботи та побутових подій. 

 Поєднання ділового та художнього стилів (змішування стилів). 

 Уживання фразеологізмів у прямому, а не переносному значенні. 

 Іронія, прихована насмішка. 

 Парадокси - несумісні поняття, що виключають або протирічать одне 

одному. 

 Використання народної етимології, лайливих висловів. 

 Зображення комічних ситуацій, деталей, подій. 

 Використання жартівливих народних приказок і прислів'їв, порівнянь. 

У назві гуморески "Моя автобіографія" використано тавтологію. 

М. Рильський: «Тут - увесь Вишня: любов до життя, любов до людини, іронія 

до отого «щасливого» дитинства...». 

"Сом" Остап Вишня 

Автор: Остап Вишня 

Рік: 1953 

Літературний рід: епос 

Жанр: усмішка 

Тема: гумористична розповідь про сома, що жив у річці Оскіл і міг з'їсти гусака, 

гімалайського ведмедя і навіть парового катера. 

Головна ідея: виховання любові до природи. 

https://school-zno.com.ua/ukr-literatura/skorocheno/363-som-ostap-vyshnja.html


Композиція: 4 частини. 

1 частина - читача запрошують побувати на річці Оскіл і помилуватися 

краєвидами. 

2 частина - дід Панас застерігає туристів бути обережними біля ковбані, в якій 

живе сом. 

3 частина - розповідь про сома, який тягав за собою паровий катер. 

4 частина - розповідь героя-оповідача про те, як живляться соми і як їх ловити. 

У гуморесці "Сом" як і у всіх "Мисливських усмішках" О. Вишня широко 

використав гротеск та гіперболу, контраст між справжнім і вигаданим, 

змішування ліричного, сатиричного й фантастичного. 

Дід Панас - знавець безлічі мисливських вигадок і побрехеньок, але разом з тим 

щирий любитель й охоронець природи. 

5. Виконайте наступні завдання: 

1. Поясніть вибір псевдоніма Остап Вишня.  

2. Уже в назві «Моя автобіографія» – лексична помилка. Чому автор свідомо 

вдається до порушення мовних норм?  

3. Скільки років тривало заслання Остапа Вишні?  

4. Які твори написав автор під час заслання?  

5. Чому Остап Вишня «король українського тиражу»? 

6. Усмішка – це … 

Остап Вишня 

«Сом» 

1. Де відбуваються події?  

2. Яка річка впадає в Північний Донець?  

3. Чим уквітчуються дівчата?  

4. Що розповідав дід Панько про річку?  

5. Чи можна купатися в Осколі?  

6. Хто живе в Осколі?   

7. Хто з’їв гусака?  

8. Хто вирішив упіймати клятого сома?  

9. Хто зробив спеціального гака?  



10. Що стало приманкою для сома?  

11. Хто співав пісню про пана?  

12. Як ловили сома?  

13. Чому пан вирішив поводити сома?  

14. Скільки важив сом?  

15. Як звали панського собаку?  

16. Куди подівся Джой?  

17. Де знайшли Джоя?  

18. У книзі якого автора написано, як сом проковтнув ведмедя? ( 

19. Які бувають соми?  

20. Якого сома виловив рибалка із сусіднього села?  

21. Де живе сом?  

22. Що можна знайти у череві сома?  

23. Чому саме сом? («Інтересна риба»). 

24. Яку тварину сом не з’їсть?  

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту  

ledishade@ukr.net  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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Група № 33 

Урок № 12 

Тема уроку: «Розвиток національного театру: «Березіль» Л. Курбаса, 

Харківський театр ім. І. Франка.» 

Мета уроку: формувати компетентності): предметні: поглибити знання 

про розвиток нового українського театру; читацьку активність; ключові: 

ціннісно-смислову: розвиток естетичних почуттів, уміння визначати місце 

Миколи Куліша, Леся Курбаса в розвитку українського театру; комунікативну: 

навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточення, 

уміння сприймати чужу точку зору; інформаційну: навички роботи з книгою, 

уміння знаходити самостійно потрібну інформацію та презентувати її; 

загальнокультурну: прагнення до літературної освіти; громадянську: повага до 

духовних надбань українського народу. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст.115-117 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ 

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=UFcVz-gnbMU&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (основне): 

Розвиток національного театру 1920-1930-х рр. 

У роки визвольних змагань українців театр стає важливим чинником 

національно-культурного будівництва. На початку 20-х років діяло 74 

професійні театри, численні самодіяльні та пересувні театри. У 1918 році в 

Києві функціонували Державний драматичний театр, очолюваний Олександром 

Загаровим, Державний народний театр під керівництвом Панаса 

Саксаганського і «Молодий театр» Леся Курбаса. У 1919-1920 роках у Галичині 

й Буковині діяли «Новий Львівський театр», Чернівецький театр і Державний 

театр ЗУНР. 1919 року відкрили Державний театр імені Тараса Шевченка в 

https://www.youtube.com/watch?v=UFcVz-gnbMU&ab_channel


Катеринославі, 1920 року — Новий український драматичний театр імені Івана 

Франка у Вінниці (керівник Гнат Юра). 1922 року керований Лесем Курбасом 

Київський драматичний театр, перейменований на «Березіль», став також і 

мистецькою лабораторією, і проводив культурно-громадську роботу. 1926 року 

«Березіль» перевели до Харкова. 

Професійний театр розвивався у двох напрямах. Режисер Гнат Юра, 

спираючись на принципи романтичного та реалістично-побутового театру, 

схилявся до реалістично-психологічної системи. У репертуарі Вінницького 

театру переважали п’єси національної драматургії (Франка, Карпенка-Карого, 

Старицького, Винниченка).  

Натомість режисер Лесь Курбас постійно експериментував, випробовував 

низку мистецьких шляхів — від психологічної драми до експресіонізму. Він 

прагнув утворити «рефлексологічний» театр негайного впливу на глядача, який 

би активізував його і збуджував до дії. Із цією метою режисер у своїх 

естетичних шуканнях від умовних форм ішов через синтез умовності й 

психологізму до філософських вистав. Порвавши з традицією етнографічно-

побутового театру, режисер орієнтувався на модерні течії європейського 

театру. 

Це був театр синкретичний, у якому елементи драматичного дійства 

перепліталися з різними формами мистецтва: пластикою і хоровою 

декламацією, мімікою і жестом, елементами цирку й балету, музикою. Лесь 

Курбас уперше на національній сцені використав прийоми кіно. Саме йому 

судилося створити український модерний театр. 

На перших порах режисери ставили класику. Лесь Курбас ін-сценізував 

«Гайдамаки» Шевченка, поставив п’єси «Цар Едіп» Софокла, «Макбет» 

Шекспіра тощо. Уперше герої світової класики заговорили українською мовою, 

адже в Російській імперії не дозволялося ставити п’єси світових драматургів у 

перекладі україн-ською. Національна драматургія в театрі Курбаса була 

представлена реалістичною драмою Винниченка («Чорна Пантера і Білий 

Медвідь») та символістськими етюдами Олександра Олеся. Широко побутувала 

агітп’єса, але вона не мала художньої цінності. Незабаром виникла соціально-

психологічна драма («97» Миколи Куліша), документально-реалістична 



(«Бунтар», «Дванадцять» Мирослава Ірчана) і символістсько-романтична п’єса 

(«Коли народ визволяється», «Батальйон мертвих» Якова Мамонтова). 

На поетиці символізму будували п’єси Яків Мамонтов та Іван Кочерга. У 

драмах Івана Кочерги велику роль відіграють символи як семантичні ключі до 

розуміння змісту його творів. У них обігруються символи часу («Майстри 

часу»), світла («Свіччине весілля»), млинового жорна й алмазу («Алмазне 

жорно»). Твори цих митців попереджували про небезпеку, що наступає, якщо 

розбуджувати в масах руйнівні інстинкти. 

Спираючись на гуманістичні цінності драматургії XIX століття, молоді 

митці зосереджували увагу на людині. У драмі «97» Микола Куліш поставив 

питання ііро людське життя як найвищу цінність, висвітливши взаємини особи 

і радянської влади. 

Глибоким новаторством відзначилися п’єси Миколи Куліша в постановці 

Леся Курбаса: «97», «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Комуна в 

степах», «Маклена Граса». Національний театр Курбаса — Куліша руйнував 

догматичну концепцію керівних кадрів доби диктатури пролетаріату щодо 

історичного оптимізму у світогляді нової людини, позбавленої національних 

ознак. Це був театр філо-софського спрямування, що правдиво моделював 

трагізм «нового життя», складну долю людини доби. А тому проти цього театру 

й Куліша ополчилася партійна критика, у 30-х роках знищивши його. 

Жанровий репертуар драматургії відзначається великим багатством, 

оновленням структури. Експериментально-психологічну драматургію творить 

Володимир Винниченко (драма «Закон»). Куліш стає творцем трагікомедії 

«Народний Малахій». Яків Мамонтов написав трагікомедію «Республіка на 

колесах». Іван Дніпровський написав психологічну драму «Яблуневий полон», 

присвятивши її подіям національно-визвольної революції, відтворивши там 

конфлікт особистісного із суспільним, загальнолюдського — із класовим. 

Таким чином, драматургія якісно оновлюється, наповнюється 

філософським змістом. Після 1934 року наступить новий її етап, позначений 

партійним тиском і розгромом українського мистецтва. У драматургії 

розпочнеться довга й затяжна криза. 

 

 



 4. Виконайте тестові завдання: 

1. Хто прагнув утворити «рефлексологічний» театр негайного впливу 

на глядача, який би активізував його і збуджував до дії?  

А Гнат Юра  

 Б Олександр Загаров 

 В Лесь Курбас 

 Г Панас Саксаганський. 

2. «Березіль» став зразком театру  

А побутово-етнографічного  

  Б реалістичного   

  В неоромантичного  

  Г експресіоністичного. 

3. Спираючись на гуманістичні цінності драматургії XIX століття, 

молоді митці зосередили увагу на 

А природі;  

 Б людині;  

  В проблемах міста;   

  Г проблемах села. 

4. Театр Курбаса було знищено в  

А 10-х роках XX ст.   

 Б 20-х роках XX ст.  

В 30-х роках XX ст.  

 Г 40-х роках XX ст. 

5. Новий етап драматургії, позначений партійним тиском і розгромом 

українського мистецтва, настав після 

А 1934    Б 1935     В 1936    Г 1937. 

6. Чи сприятливою була для Леся Курбаса та Миколи Куліша співпраця? 

Чому? 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту  

ledishade@ukr.net  

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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