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Тема: Образ панни (Мусі) в новелі «Момент» - утілення ідеї вічної 

жіночності, краси. Імпресіонізм новели 

Мета (формувати компетентності):  

предметні: знати зміст, тематику й проблематику новели «Момент»; 

розкривати філософський підтекст твору; характеризувати образ панни, роль 

героя-оповідача; аргументовано передавати власні роздуми про миттєве й вічне, 

сенс життя, щастя людини; розкривати імпресіоністичну поетику твору; 

висловлювати свої судження про актуальність для нашого часу порушених 

письменником проблем, аргументувати їх прикладами з тексту; уміти означити 

місце В. Винниченка в українській літературі;  

ключові: проявляти активність, ініціативність в особистому чи/та суспільному 

житті; прагнути бути рішучим/рішучою в реалізації особистісних і суспільних 

цілей; бути здатним/здатною виявляти свої почуття, керувати ними; розуміти 

почуття інших людей; уміти пов'язувати події художнього твору з реальним 

життям і робити висновки; логічно висловлювати власні думки; давати оцінку 

героям, використовуючи навички критичного мислення;  

загальнокультурні: усвідомлювати важливість художнього слова як увічненого 

для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

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. 

 



ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ: 

У новелі «Момент» увага зосереджена на двох персонажах, які разом 

переживають екзистенційну межову ситуацію: реально опиняються на межі 

життя і смерті. Кожне слово, репліка сприяють глибокому розкриттю 

внутрішнього світу героїв і формуванню їхнього цілісного образу. Головна 

колізія твору психологічна, оскільки межа життя і смерті проходить через душі 

героїв. Внутрішній світ юнака-оповідача відрізняється широтою й 

всеохопленістю: напружене індивідуальне переживання смерті та чутливість до 

навколишнього світу, до найменшого вияву життя. У свідомості героя навіть 

смерть не вириває його із цілісного й безупинного плину життя. Смерть не є 

кінцем усього: навіть мертвим герой є частиною великого життя. Муся більш 

зосереджена на власних переживаннях і більш чутлива до можливості смерті як 

індивідуального кінця. Перед нами два типи духовних характеристик. Вони 

відрізняються уявленням про життя і смерть. Одна з них приймає і відчуває 

життя цілком, в усіх формах, які існують у природі. Для героя немає смерті. 

Вона є, але вона природна частина життя, вона «оселилася» в ньому й не 

знищить його. У світовідчутті Мусі перемога життя можлива в духовній сфері, 

задля піднесення якої іноді необхідна реальна смерть. «Наше… наше кохання 

повинно вмерти зараз, щоб, як хтось сказав, ніколи не вмирати». Переживши 

разом екзистенційну межову ситуацію, вони збагатили себе досвідом іншого. 

Муся відчула «вихор життя», який змітає все сміття «не треба», «не можна.» 

Юнак пізнав справжній страх смерті, а потім інший, незнаний до того досвід 

життя й щастя в образі, у пам’яті. Сюжет цього твору побудований на казково-

міфологічному мотиві перетинання межі, який несе в собі значення ініціації — 

здобуття нового досвіду й у такий спосіб переходу в новий стан, стан духовно 

багатшої людини. Таким чином, письменник використав сюжетну модель 

казки, зокрема коли прагне відтворити найсуттєвіші моменти становлення 

людини, зберігаючи при цьому одноепіцентричність. Варто згадати й про 

велику роль природи в цьому творі. 

Саме природа є своєрідним каталізатором бажання, вона намагається 

розбудити кохання між головними героями. Проте завжди істинною емблемою 

природи є коло, бо воно схема зворотного руху, «вічне повернення», яке робить 

можливим стійке буття. 

Природа народжує незліченно й так само легко жертвуватиме, відповідно 

смерть у ній — наслідок вічного й завжди молодого її життя, яке виявляє себе 

через безперервний процес творення. 

Запишіть у робочі  зошити таблицю: 

Образ Панни  Цитати 

Опис зовнішності «Сама настояща, городська панна, в гарненьких черевиках, що 

визирали з-під сукні, із солом’яним бриликом на колінах» 



Очі «А очі, як у зляканої лані, променисті, чисті, великі».«Очі горіли 

напруженням і були великі, прекрасні» 

Сміх «Ах, якби ви знали, який сміх у неї був! А сміх є дзеркало душі» 

Манери поведінки «Галантно повела вона рукою круг себе»«Вона вийняла з-під 

свитки хусточку і почала витирати мій лоб із серйозним і 

заклопотаним поглядом» 

Зовнішність в 

екстре-мальних 

ситуаціях 

«Панна, з повислими на ній соломинками, з великими очима, із 

суворо застиглою постаттю, здавалась якоюсь фантастичною 

феєю».«Волосся висмикнулось з-під хустки й дикими, 

серпосхожими пасмами обіймали лице. Свитка незграбно висіла 

на плечах і тягнула їх донизу». 

«З висмикнутим волоссям, з великими палаючими очима, з міцно 

стиснутими устами, зігнута, вона здавалась якимсь дивним, 

прекрасним звіром, сильним напруженим, диким». 

«Очі горіли їй, лице дрижало великим, безумним щастям побіди, 

побіди життя». 

Риси характеру «Убити себе зумію».«А знаєте, мені чогось зовсім не страшно… 

Цікаво тільки дуже». 

«—… Ви надзвичайно гарні зараз. — Я не знаю, що треба 

сказати на це» 

Вчинки «Стражники трусять уже товаришів… Якусь панночку 

шукають». 

Погляди на життя «…А ім’я — пошлість».«Як мене вб’ють,… напишіть так: 

«Мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що 

люблять життя». Більше нічого» 

«— Наше кохання повинно вмерти зараз, щоб, як хтось сказав, 

ніколи не вмирати». 

«А вона, ніби дивлячись собі в душу, обривисто-напружено 

говорила: 

— Щастя — момент. Далі вже буденщина, пошліть… Саме 

найбільше щастя буде мізерним в порівнянні з цим. Значить 

зовсім не буде». 



«— Я буду носити вас в душі» 

  

Дати відповіді на питання (письмово): 

 Хто така Панна? Чи відповідала її зовнішність образу городської панни? 

 Говорять, що очі — дзеркало душі. У творі В. Винниченко пише, що сміх 

— це дзеркало душі. Узагальніть і зробіть висновок, яка ж душа була в 

Панни? 

 Як поводила себе у хвилини напруження головна героїня? Опишіть її 

зовнішність в екстремальних ситуаціях. 

 Які риси характеру і вчинки Панни вказують на її життє-любство, 

рішучість, упевненість, оптимізм, віру в майбутнє? На підтвердження 

думки наведіть уривки з твору. 

 Розкрийте зміст слів чарівної Панни: «А ім’я — пошлість». 

 Що найбільше вона любила? 

 Як Панна розуміла кохання? 

 Чи погоджуєтеся ви, що життя плинне, щастя — це мить, а мить — 

частинка вічності? 

 

Слово викладача: 

     Під час аналізу образу Панни на думку спадає вислів відомого філософа 

Григорія Сковороди, який влучно узагальнює сказане протягом уроку: «Жити 

слід так, щоб побачити у жорстокому — ніжне, у гіркому — солодке, у мотлосі 

— милість, у буйнощах — смак, в отруті — поживу, у смерті — життя, у 

безчесті — славу!». Чи не до цих ідей спрямований образ Панни в новелі 

«Момент» Володимира Винниченка? 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

     Продовжте висловлювання: «Прочитавши новелу «Момент”, я відчув, 

зрозумів, подумав…» 

Підготуватися до контрольної роботи. 

Фото конспекту уроку, домашнього завдання висилати на ел.пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net 

Питання Viber, Telegram, WhatsApp 0999707381 
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