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Урок № 2 

Дата  19.10.2020 

Група 26 

Тема: ПОЄДНАННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО ЗМАЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ Й 

ФІЛОСОФСЬКОГО ПІДТЕКСТУ В НОВЕЛІ В. ВИННИЧЕНКА «МОМЕНТ» 

Мета: навчити учнів визначати ідеологічну мету твору, розкрити філософський підтекст 

новели; розвивати вміння десятикласників аргументовано передавати власні роздуми, 

судження про миттєве й вічне, сенс життя, щастя людини; спонукати виявляти ініціативність 

і самостійність; допомогти учням зрозуміти смисл людського життя, визначити своє місце в 

ньому, сприяти вихованню людяності, відповідальності. 

Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь. 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

 

І. Організаційний момент 

Шановні учні, у зв’язку з тим що у нашому закладі освіти змішана форма 

навчання, уроки української літератури будуть тимчасово проводитися 

дистанційно. Ваші домашні завдання і конспекти уроків ви будете 

фотографувати і присилати мені на електронну пошту. Якщо у вас будуть 

виникати питання я дам кожному відповідь у Viber, Telegram, WhatsApp.  

Звертаюсь до Вас з проханням відповідально віднестися до  вивчення 
української літератури тому що попереду нас з вами чекає ЗНО. 

 

ІІ. Пояснення нового матеріалу. Уважно прочитати 

      В. Винниченку після новели «Момент» дорікали, що він постає в цьому творі як співець 

«вільного кохання». Твердження правомірне, але в тому сенсі, що це — захоплена молитва 

красі світу, безмежна вдячність серця за радість існування, а також гімн перед страшним і 

прекрасним ликом Бога кохання. 

      Це ж мовби про «Момент» написано: «Головний персонаж залишається майже не 

названим — це могутня сила природи». Світ природи вабить своєю гармонією, посилюючи 

відчуття недосконалості світу людського. Подібні контрасти характерні для літератури 

неоромантизму. Отже, в цьому сенсі новела «Момент» може бути поставлена поруч з 

«Intermezzo», «Тінями забутих предків» М. Коцюбинського, «Лісовою піснею» Лесі 

Українки, деякими творами О. Кобилянської (за часом же появи вона випереджувала їх). 
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У творі є і «винятково загострена думка», що містить морально-філософське начало. Як це 

нерідко буває у В. Винниченка, його герой — молодий партієць, революціонер. Історія 

подана як спогад оповідача про ним особисто пережите, вона потрібна для підтвердження 

певних, сформульованих істин, морально-філософських висновків. Слухачам і читачам 

пропонується стати свідками любовних пригод героя. 

Теорія літератури. Записати в зошити 

     Володимир Винниченко започаткував  в українській літературі таку течію модернізму, як 

неореалізм. 

     Неореалізм — стильова течія в українській літературі початку ХХ ст. (Її ще називають 

соціально-психологічним, романтичним, імпресіоністичним або лірико-психологічним 

реалізмом). Для неореалістів промовиста деталь значить більше, ніж розгорнутий за всіма 

правилами реалістичного письма сюжет. 

Визначальні риси неореалізму: 

 у творах поглиблений психологізм, на який скеровується вся увага; 

 неореаліст заглиблюється у внутрішній світ персонажа для самодостатнього 

осмислення його як людини, пізнання її ірраціональної сутності незалежно від 

суспільного оточення; 

 внутрішні психологічні чи зовнішні соціальні суперечності у творах цього стилю 

виступають (переважно на підтекстовому рівні) як вияви понадчасового, 

метафізичного конфлікту добра і зла, світла й темряви; 

 зазвичай автори не пропонують читачам простих, однозначних вирішень 

психологічних колізій, намагаються зрозуміти й об’єктивно подати позицію кожної зі 

сторін досліджуваного конфлікту. 

     Повторення. Записати в зошити. 

Імпресіонізм (від фр. impression — враження) — напрям у мистецтві, який основним 

завданням вважав витончене відтворення особистісних вражень та спостережень. 

2. Робота з текстом твору. Дати письмові відповіді в зошитах. 

 Назвіть риси, притаманні головним героям твору? 

 Кого постійно боялися оповідач і Панна? (Людей) 

 Які почуття охоплювали їх при зустрічі з людьми? 

 Як прийняла героїв природа? 

 Про що це свідчить? 
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 Як ви розумієте рядки: «Тихо було. Не так тихо, як десь у городі вночі, де мертво 

спить і камінь, і страждання, і ніч тонко дзвенить у вухах, як кажан вічності. А тихо 

тишею поля, де йде великий, здоровий вічний процес народження, де вітерець 

лащиться і грається з квітками, кібець, як прив’язаний за нитку, часто тріпочеться на 

однім місці і, ніби вирвавшись, кидається згори в зелений хліб; а в хлібі одбувається 

якась шамотня, якась боротьба інтересів кузьок, черв’ячків, мишей, колосків»?  

Пояснення викладача. Уважно прочитати. 

     В. Винниченку було цілком зрозумілим і близьким протиставлення світу досконалого 

(природа) і світу дисгармонійного у своїй жорстокості, фарисействі, меркантильності 

(суспільство). Побратимство людини й природи в письменника підкреслене малюнками 

лісового життя, поетизацією простих радощів буття. (Знаменно, що це помітно і в новелі М. 

Коцюбинського «Intermezzo», написаній 1908 року, тобто невдовзі після «Моменту»). Ліс 

одухотворений і таємничий, він живий, як і цих двоє молодих Винниченкових героїв, які 

переживають радість звільнення від смертельного ризику: 

     «Ліс ніби помирився з нами й не дивився так вороже і суворо; дуби із співчуттям 

поглядали на нас згори; оголені берези несміло визирали з-за них і посміхались білим гіллям. 

Ліс помирився з нами й провадив далі своє життя, життя кохання, народження, росту. На 

блідих квіточках кущів діловито гуділи бджоли; тукав дятел десь вгорі; дві пташки, 

пурхаючи з гілки на гілку, подивлялись на нас і несподівано зливались в обіймах. 

Літали сплетені коханням метелики або в щасливому безсиллі сиділи на листку й поводили 

вусиками. В траві парами кишіли кузьки. Одбувався великий, прекрасний процес життя». 

«Берези шептались між собою, оголені, білі берези». 

Дати письмову відповідь в зошитах. 

 Чи може людина змінити саму себе? 

 Наскільки сильною є в кожному з нас біологічна программа («щось більше за нас»)? 

 У чому ви вбачаєте сенс життя? 

 Як ви розумієте щастя? 

 А як розуміли щастя головні герої новели? («Щастя — момент. Далі вже буденщина, 

пошлість») 

     Щастя – це стан душі, викликаний певними обставинами. Життєві обставини змінюються і 

міняються ставлення до них, тому постійно бути щасливим неможливо. Щоб пізнати щастя, 

потрібно відчути і нещастя. 

 Хто є головними героями новели «Момент»? 
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 Які думки й почуття викликала у вас новела? 

Пояснення викладача. Уважно прочитати. 

     В оповіданні «Момент» головною є тема любові, причому вона виникає як «нездоланна 

сила, яка не підлягає контролю і не знає перешкод і нехтує моральними приписами». Любов 

— владна стихія, яка бере героїв В. Винниченка в полон, перетворюючи життя закоханих у 

«містерію кохання» (Б. Сучков). 

     Хвала моментові щастя, як і природність у взаєминах між людьми й поведінці людини, 

стоять вище умовностей, що панують у суспільстві. 

     У новелі «Момент», як і в більшості творів В. Винниченка, увага автора зосереджена на 

психології персонажів. Внутрішні конфлікти його цікавлять більше, ніж зовнішні (зіткнення 

героя з несприятливими обставинами, оточенням, перешкодами). 

     Новела прикметна гострими сюжетними інтригами і, водночас, яскраво вираженим 

тяжінням до морально-філософських узагальнень щодо парадоксів людського життя. 

     Шукаючи свою формулу щастя, В. Винниченко поетизував природність як основу 

стосунків між статями. Досконала природа в його новелі «Момент» різко протиставлена 

дисгармонійному людському світові. Маємо тут ситуацію неоромантичного двосвіття, коли 

бажане контрастує з дійсним. «Чуттю життя», джерелам радості В. Винниченко надавав 

великого значення, знову віддаючи данину «філософії життя». Раз-у-раз він влаштовував 

своєрідні «поєдинки» між умоглядними «теоріями» і «природою»,— і кожного разу 

«природа» перемагала. 

     Гостре відчуття своєї фізичної присутності у світі, радість злиття з природою і насолода 

самим життям,— у такому погляді на людину криється головна думка новели «Момент». 

     Тож, з яких граней за новелою складається людське щастя? 

– боротьба за життя і перемога над страхом смерті; 

– відчуття повноти життя; 

– любов до життя і кохання зокрема; 

– свобода вибору; 

– гуманні суспільні закони. 

Записати в зошитах: 

Тема: Змалювання внутрішнього стану людей в складній життєвій ситуації 

Ідея: Утвердження життя як найвищої цінності, як щастя. Відображення протесту проти 

недосконалості людського суспільства, нещирості суспільної моралі. 

Проблематика: 
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– життя – є щастя, тому потрібно любити і цінувати його; 

– має право на існування щирість людських стосунків, а не лицемірні моральні принципи; 

– єдність людини і природи. 

VІІ. Домашнє завдання 

 Написати есе : «Що таке справжнє щастя?». 

Фото конспекту уроку, домашнього завдання висилати на ел.пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання Viber, Telegram, WhatsApp 0999707381 
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