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Група № 22 

Урок № 8 

Тема уроку: «Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети у вірші 

Лесі Українки “Мріє, не зрадь”. Зображення повені людських почуттів у 

вірші “Стояла я і слухала весну...”» 

Мета уроку: (формувати компетентності): предметні: дослідницько-

аналітична робота з текстом, розкриття ідейного змісту творів, аналіз 

композиції та художніх засобів, образів-символів; розвиток культури зв'язного 

усного мовлення, мислення; ключові: комунікативну: навички аналізу 

поетичних творів; соціальну: навички спілкування в колективі та толерантне 

ставлення до думок інших; інформаційну: уміння визначати роль художніх 

засобів у поезії, зображення людських почуттів у всіх їх проявах; 

загальнокультурну: визначати цінність художнього твору для літературної 

спадщини та сучасності; громадянську: виховання любові до „слова у вірші” 

як могутнього засобу впливу на духовність, на естетичні почуття, на інтелект 

людини. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 214-218 у базовому підручнику: Українська 

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

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

2.  Експрес-опитування 

□ Назва першого Лесиного вірша. 

□ Рік виходу першої збірки поетеси. 

□ У 1899 році вийшла збірка... 

□ Тематика циклу віршів „Подорож до моря”. 

□ Свобода як „вічний дух розкутого ума” є тематикою циклу віршів... 

□ Крім віршів, Леся Українка писала... 

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

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка) 

«Мріє, не зрадь!..» (1905) 



Літературний 

рід 

Лірика  

Леся Українка 

(Л. П. Косач-Квітка) 

25.02.1871 – 19.07.1913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид лірики Філософська 

Літературний 

напрям 

Модернізм 

Збірка поезій Вірш розміщений у 12-томнику, у 

частині «Поза збірками». 

Історія 

написання 

Вірш написаній у Грузії, у серпні 1905 

року під час революції в Російській 

імперії. Тоді відбулися потужні 

протести, повстання і страйки. Українці 

рішуче обстоювали свої права. 

Передчуття близьких змін надихнуло на 

публічні виступи багатьох митців, 

серед яких була й Леся Українка. 

Жанр Ліричний монолог 

Тема Туга героїні за ідеалом, безрадісні дні й 

безсонні ночі, поява надії та про серце, 

сповнене мрії, про самозречення й 

готовність до смерті в боротьбі. 

Ідея Подолання сумнівів та усвідомлення 

власного покликання на боротьбу за 

мрію: «…хочу дихать вогнем, хочу 

жити твоєю весною, а як прийдеться 

згинуть за теє — дарма!» 

Головна думка Тільки — життя за життя! Мріє, станься 

живою! 

Слово, коли ти живе, статися тілом 

пора. 

Хто моря переплив і спалив кораблі за 

собою, 



той не вмре, не здобувши нового добра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основний 

конфлікт 

Внутрішній (…я душею повстала сама 

проти себе, 

і тепер вже немає мені вороття). 

Символічні 

образи 

Ліричний образ мрії (персоніфікований) 

асоціюється з символічними образами 

світла безсонних ночей та орла 

(символи мужності, стійкості, 

незламності, волі, оптимізму). 

Образ 

ліричної 

героїні 

Лірична героїня твору переживає 

емоційний злет, що змушує на відверті 

зізнання. Її служіння прийдешньому 

ідеалу сягає крайньої межі: 

Я вже давно інших мрій відреклася для 

тебе. 

Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь 

життя. 

Характер 

римування 

Перехресне  

 

 

 

Особливості 

рими 

Поєднання жіночої і чоловічої рими 

Вірш Лесі Українки «Стояла я і слухала весну» 

Перегляд відеоролика „Стояла я і слухала весну” 

https://www.youtube.com/watch?v=L8U7cbm970g 

           Вірш Лесі Українки «Стояла я і слухала 

весну» сповнений свіжості й тепла прекрасної 

пори року. Всього у двох строфах Леся Українка 

вмістила багату палітру відчуттів, які бентежать 

душу навесні.  

Стояла я і слухала весну, 

Весна мені багато говорила, 



Співала пісню дзвінку, голосну 

То знов таємно-тихо шепотіла. 

Вона мені співала про любов, 

Про молодощі, радощі, надії, 

Вона мені переспівала знов 

Те, що давно мені співали мрії. 

Ці рядки свідчать про те, 

що лірична героїня вміє не 

просто слухати весну, а ніби 

спілкується з нею як із 

персоніфікованим образом. 

Жанр: пейзажна лірика 

Ідея: віра в перемогу світла над темрявою, життя – над смертю. 

Тема: любов до навколишнього світу. 

Віршовий розмір: п’ятистопний ямб 

Римування: суміжне 

Рима: чоловіча 

Художні засоби: уособлення, метафора, синтаксичні засоби, інверсія. 

Дієслівний ряд стояла, слухала, говорила, співала, шепотіла передає 

мінливість світлих почуттів героїні. 

Особливо Леся Украïнка любила весну 

як пору вiдродження, оновлення, надiï. Тому 

лiрична героïня ïï поезiï стояла i “слухала 

весну”, яка ïй “багато говорила”, спiвала 

пiснi про любов, молодiсть, радощi й мрiï. 

Прекрасна пейзажно-iнтимна поезiя 

покладена на музику. Ця поезія сповнена 

виразними інтонаціями через недосяжність 

щастя, втому від життєвих змагань. 

Вміння  ліричної героїні “слухати весну” 

дало їй змогу почути дзвінку й голосну пісню, закличну мову і таємний шепіт. 



Голоси весни оспівують любов, юну красу, радощі – все те, про що 

колись мріялось. 

4. Вивчити напам`ять вірш «Без надії сподіваюся…» Лесі Українки!!! 

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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