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Група № 22 

Урок № 11 

Тема уроку: «Символічність образів Мавки й дядька Лева – уособлення духовності 

й краси. Мати Лукаша й Килини – антиподи головній героїні Мавці в драмі-феєрії 

Лесі Українки “Лісова пісня”. Симбіоз духовності і прагматизму в образі Лукаша» 

Мета уроку: :    учити аналізувати образи драми; удосконалювати навички роботи 

самостійно, розвивати вміння роботи з текстом твору; формувати вміння 

висловлювати й аргументувати власні думки; виховувати почуття прекрасного, 

прагнення до творчої самореалізації особистості. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст.226-227 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 10 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=W2ttQkuegb8&ab_channel – екранізація 

драми-феєрії «Лісова пісня» 

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

1. Виконайте вправу «Незакінчені речення» 

1) Драматична поема – це …  

2) Особливості драматичної поеми. 

а) В основі поеми— ідейний конфлікт між її героями. 

б) Тяжіння до філософських узагальнень, поетичної умовності, символіки, 

міфологічності. 

в) Ліричність, емоційність, навіяні поетичними прологами, посвятами, ремарками, 

монологами. 

г) Вірш твору—білий п'ятистопний ямб, який дає змогу передати високий стиль 

поеми. 

д) Афористичне завершення деяких сцен. 

3) Жанр твору «Лісова пісня» Л. Українки – це … 

4) Драма-феєрія – це … 

5) Темою твору «Лісова пісня» Л. Українки є … 

6) Ідея твору «Лісова пісня» - це … 

https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8&ab_channel


2. Проблематика драми «Лісова пісня» 

Які проблеми висвітлює авторка в творі? 

1. Людина й природа. 

2. Духовне й матеріальне, мрія й буденність. 

3. Сила кохання й сімейне щастя. 

4. Добро й зло, гідність і безчестя. 

5. Людина й мистецтво. 

6. У чому сенс людського життя. 

7. Трагедія самозради. 

3. Сюжетна та композиційна побудова драми. 

- У чому полягає особливість сюжетної організації драми «Лісова пісня»? 

(У творі наявні дві кульмінаційні вершини, тому що після першої кульмінації 

події не йдуть на спад). 

- Завдання на встановлення відповідності 

Зав’язка                                        пробудження Мавки; 

Розвиток дії                                 кохання Мавки й Лукаша;  

Передкульмінація                      зрада Лукаша; 

Кульмінація                         смерть Мавки; 

Розв’язка                                  Мавка перетворюється на вербу; 

                                        смерть Лукаша; 

 «Лісова пісня» - прекрасна казка про любов і зраду, про силу лісову та водяну. Вона 

приваблює людей глибоким філософським змістом, закликом до гармонії  буття, до 

миру з власною душею. 

       Леся Українка в «Лісовій пісні» склала нечуваної краси й сили «гімн вільній 

людині». Для того, щоб донести до читача свій замисел, вона створила систему 

образів, у які вклала свої думки та поривання. Саме через образи, їх вчинки, мову 

проявляється неповторна індивідуальність митця. 

«Лісову пісню» не можна ні читати, ні осмислювати похапцем, бо десь на 

узбіччі залишаться непоміченими справжні золоті розсипи. Хочеться, щоб цей твір 

не лише збагатив кожного духовно, а й спонукав замислитись над людськими 

цінностями і своїм життям. 

Персонажі твору поділяються на людей та міфічних істот, які живуть у лісі. 

Дійові особи драми: Люди – Лукаш, Килина, дядько Лев, Лукашева мати. 

Міфічні істоти – Мавка, Лісовик, Водяник, Русалки, Перелесник, «Той, що в скелі 

сидить», «Той, що греблі рве», Потерчата, Куць та інші. 



1. Характеристики героїв твору та презентація ілюстрацій до драми-

феєрії «Лісова пісня» 

І. Проблемне питання «Як через образ Мавки письменниця розкриває мрію 

про красиву, щиру, обдаровану, волелюбну людину, утверджує думку, що 

людина – творець краси? 

План 

1. Місце Мавки в системі образів «Лісової 

пісні». 

2. Портретні риси як засіб розкриття 

душевної краси героїні. 

3. Риси характеру Мавки. 

4. Розкриття характеру Мавки через її 

вчинки, стосунки з іншими персонажами 

драми. 

5. Незвичайність мови Мавки. 

6. Значення образу для розуміння ідейного 

змісту твору. 

Центральним образом «Лісової пісні» є образ Мавки. Вона втілює ідеали: 

гармонійної людини, вічного людського хисту, краси, несе людству оте Лесине, 

«що не вмирає». 

Мавку від довгого зимового сну розбудила мелодія Лукашевої сопілки — 

незвичайний спів весни, як думалось їй спочатку. Дізнавшись від дідуся Лісовика, 

що «то хлопець на сопілці грає», вона захотіла його побачити. Застереження 

досвідченого Лісовика. 

… Минай людські стежки, дитино, 

бо там не ходить воля,— там жура 

тягар свій носить. Обминай їх, доню: 

раз тільки ступиш — і пропала воля!  

Здається Мавці дивним. Для неї воля, природа, життя — нероздільні. 

Ну, як-таки, щоб воля — та пропала? 

Се так колись і вітер пропаде! 

 —дивується вона. 



«Людський хлопець, дядька Лева небіж, Лукаш наймення», зацікавлено 

розглядаючи Мавку й одночасно граючи на сопілці українські веснянки, зачаровує 

лісову красуню — і в її серці зароджується незгасне кохання до юнака.  

Прекрасними й дивними здаються Мавці люди порівняно з лісовими істотами: 

лише люди «так ніжно… кохаються», уміють творити щось «вічне і величне», лише 

людина може прожити життя, залишивши по собі красу. Тепер усе попереднє життя 

їй згадується крізь серпанок смутку, а майбутнє мріється лише з людьми, лише з 

коханим, з яким у неї багато спільного. Адже й Лукаша вразила особлива краса 

лісової чарівниці, дивний вираз очей, її незвичайна, багата, поетична мова. 

Оцей особливий стан Мавки, зацікавленої людьми, закоханої в людину, 

особливо виразно розкривається в її монологах, що починаються словами «Нічого. 

Спала. Хто ж зимою робить?», «Коли б ти, нічко, швидше минала!» і в діалогах із 

Лукашем. 

У другій дії бачимо лісову вродливицю серед людей. Тут вона символізує 

людину, що не зазнала впливу суспільства, у неї душа не «така саміська», як у людей, 

вихованих суспільством. Навіть мудрий дядько Лев не знає такого слова, яке б 

розкрило їй таємниці суспільної людини, допомогло збагнути людські клопоти.  

На відміну від більшості людей, Мавка перебуває в повній гармонії з 

природою, для неї робота — не повинність невільника, раба, наймита перед своїм 

хазяїном, не лише засіб до існування, а потреба душі, розумне, осмислене діяння, 

нероздільне з красою. 

Тому, коли Мавка «глядить корів, то більше дають набілу»; нивка, яку вона 

обробляла, родить гарно, як ніколи до того; ліс, дарами якого бережно, розумно 

користується, відкриває перед «нею всі свої скарби; на подвір’я, яке «умаїла 

квітками попідвіконню — любо подивитись!» Живучи в Лукашевій сім’ї, Мавка 

спіткалася із 

грубістю, черствістю, 

егоїзмом. І вона 

добротою, ніжністю 

хоче захистити чисте 

кохання від цих 

проявів зла, 

захистити «цвіт 



душі» свого коханого, своє і його щастя. У цій боротьбі ніжна Мавка виявляє 

стриманість, терплячість — на грубощі Лукашевої матері відповідає лагідно й 

покірно. І хоч зневіряється на якусь мить і йде в обійми забуття, та знову воскресає 

для боротьби за щастя, за кохання, за добро, за красу людської душі й торжество 

правди. Мавка завжди поривається до ідеалу, до краси. Ці думки увиразнюються 

фразеологізмами: «Не зневажай душі своєї цвіту», «Смутно, що не можеш ти своїм 

життям до себе дорівнятись», «Що ж? Хіба крові не варта краса?», «Ні! Я жива! 

Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає». Безсмертна лісова царівна все-

таки виходить переможницею в боротьбі за «цвіт душі» свого коханого. У кінці 

твору вона спалахує давньою красою, з’являється перед юнаком знову «у зорянім 

вінці», знову разом із ним єднає свою долю. Правда, краса, благородство 

перемагають над усім лукавим, потворним, антигуманним. 

ІІ. Проблемне питання «Яким чином у драмі розкривається  внутрішня 

роздвоєність духовних поривань Лукаша, його вагання між мрією й буденщиною, 

між поезією й прозою життя». 

План 

1. Позитивні задатки в характері: творча обдарованість Лукаша. 

2. Риси характеру героя. 

3. Зближення з Мавкою – перемога світлого й благородного в характері 

героя. 

4. Причини трагедії Лукаша. 

5. Ідейний зміст образу. 

З Лукашем ми зустрічаємось 

напровесні на галяві волинського лісу. 

Це — «дуже молодий хлопець, гарний 

чорнобривий, стрункий, в очах ще є 

щось дитяче; убраний «…в полотняну 

одежу… сорочка випущена, мережана 

біллю, з виложистим коміром, 

підперезана червоним поясом, коло 

коміра і на чохлах червоні застіжки, 

свити він не має; на голові бриль; на поясі ножик і ківшик з лика на мотузку». 



У цьому зовнішньому портреті вбачається щирість, дитяча допитливість, 

чистота помислів юнака. В одній з ремарок письменниця повідомляє про мистецький 

хист Лукаша: «З очеретів чутно голос сопілки, ніжний, кучерявий, і як він 

розвивається, так розвивається все в лісі. Спочатку на вербі та вільхах замайоріли 

сережки, потім береза листом залепетала. На озері розкрились лілеї білі й зазолотіли 

квітки на лататті. Дика рожа появляє ніжні пуп’янки». 

Зустріч з Мавкою, кохання до неї окрилило Лукаша. Він захоплюється красою 

Мавки, з подивом спостерігає, зачаровано слухаючи її розповідь, як міниться вираз 

її очей про зимовий сон природи. Але лицемірство, корисливість, що панують у 

взаєминах людей, уже проникли і в душу Лукаша. Недарма він засоромився при 

відповіді на Мавчине питання: «Чи гарна ж я тобі?», «Хіба ти сам собі не знайдеш 

пари?». 

Коли Мавка прийшла жити в сім’ю Лукаша, а його мати почала постійно 

дорікати своєму синові і грою на сопілці, і ніжними взаєминами з Мавкою, бо це 

нібито відриває їх від роботи, Лукаш намагається захистити й себе, і Мавку. Але й 

він скоро «захворів», заразившись від своєї матері породженими віками 

невільницького життя пороками; робота і краса — несумісні; невістка в сім’ї — 

невільниця, гірша наймички, і цінують її за придане; всім і за все треба віддячувати, 

навіть за почуття любові; «…їм така невістка не до мислі… Тобі недобра з їх 

свекруха буде!», «їм невістки треба, бо треба помочі — вони старі. Чужу все до 

роботи заставляти не випадає… Наймички — не дочки», «Була надія, що віддячусь 

потім»— кидає він Мавці на її пристрасне благання не зневажати «душі своєї цвіту». 

Як іржа, врізалося це в душу Лукаша, витравлюючи любов до природи, і любов до 

народних казок, легенд, пісень, якими так захоплювався мудрий дядько Лев. 

Розрив з Мавкою й одруження з лицемірною, ледачою, духовно убогою 

Килиною стало торжеством приватновласницького світу. 

Але в останній сцені Леся Українка показує торжество краси в душі Лукаша. 

Звернений до власної долі монолог Лукаша перейнятий не стільки скорботою, 

скільки вірою в високе призначення людини, силу людського хисту, розуму, волі. 

Бажано прочитати монолог від слів: «Хто ти?..» і до кінця всю останню ремарку 

твору. У всій п’єсі, зокрема в образах Мавки і Лукаша, звучить осуд суспільних 

порядків, за яких гинуть найкращі якості людської вдачі. 



                ІІІ. Проблемне питання «Як за допомогою образів матері Лукаша й 

Килини письменниця зображує їх духовне обмеження, дисгармонію з природою?» 

План 

1. Мати Лукаша – скупа, заздрісна жінка. 

2. Килина – хитра, підступна, нещира 

молодиця. 

3. Нестримний потяг до збагачення. 

4. Дрібновласницькі інтереси. 

5. Невміння тішитися красою природи. 

Мати Лукашева — рідна сестра Лева. Вона, 

вдова, бажаючи своєму синові щастя, стала рабинею 

загальноприйнятої, породженої суспільством думки 

про власність як про єдине щастя. 

Ця ж біда спіткала й Килину. Залишившись вдовою з двома дітьми, вона 

піклувалася перш за все про те, як їх нагодувати, одягнути, як утвердити для них 

«авторитет» серед людей. І в погоні хоч за якими-небудь матеріальними статками, 

за найнеобхіднішим для існування своїх дітей вона також розгубила свої духовні 

скарби, а може, навіть не змогла їх і придбати за тією безперервною турботою про 

хліб насущний. 

Найстрашніше, що багато таких нещасних, які поневолені дріб’язковими 

турботами, не почувають себе їхніми рабами, хоч вони є ними. І для того, щоб раби 

збагнули своє становище й відчули, наскільки воля прекрасна порівняно з рабством, 

Леся Українка «посилає» до людей Мавку.                                                           

VI. Проблемне питання. « Як у творі розкривається проблема людини й 

природи?» 

Дядько Лев «дуже добрий з виду», у нього «довге волосся білими хвилями 

спускається на плечі з-під сивої шапки-рогатки», на ньому світлий, ясно-сивого 

кольору полотняний одяг, що свідчить і про високий естетичний смак тих, хто цей 

одяг робив, і про високий естетичний смак тих, хто його носить. 

Змальована світлими фарбами зовнішність дядька Лева гармонує з душевною 

його красою та з ніжною красою лісового куточка. 

Досвідчений дядько Лев з тих обдарованих буйною фантазією людей, які 

можуть упіймати казку вітру, землі, місяця, води, пташки, дерева, трав, а силою 



отого мудрого слова одухотворити добро, красу чи знешкодити зло; він з тих людей, 

які в лісі можуть «зустріти» Лісовика й Перелесника, Мавку й Русалку, Водяника. 

Дуже трепетно він ставиться до столітнього дуба, прагнучи зберегти лісового 

красеня від сокири, заповідає поховати себе саме під ним. На жаль, споживацький 

спосіб життя перемагає: Килина з матір’ю Лукаша після смерті дядька Лева 

продають його. 

Для Мавки в лісі існує безліч табу, зокрема заборона нищити живі рослини. І 

навіть коли вона намагається порушити заборону, прагнучи догодити матері (діалог 

Польової Русалки з Мавкою) і врятувати своє кохання, перемагає споконвічна істина 

— не руш живе, не вбивай! Тому Мавка врізає собі руку. Для матері Лукаша й 

Килини природа є засобом споживацтва, задоволення власних потреб. Коли вони 

прийшли жити в цю місцину, вона вражає своєю первозданністю, незайманістю, 

людина тут не господар, а гість. У ремарці до другої дії ми спостерігаємо, що 

людина, облаштовуючи свій побут, нищить гармонію, красу навколо себе. 

     

2. Визначити та записати риси характеру Мавки та Килини. 

                Мавка                                             Килина 

1. Міфічна істота                                  1. Молода вдовиця 

2. Романтична                                       2. Заздрісна  

3. Волелюбна                                        3. Хазяйновита  

4. Гармонійна особистість                   4. Хитра й підступна 

5. Щира                                                  5. Жадібна  

6. Вірна                                                  6. Бідність духовного світу 

7. Добра та чемна                                  7. Прагнення до збагачення 

8. Благородна натура                            8. Дріб’язкова та нещира 

Безсмертна лісова царівна виходить переможницею в боротьбі за «цвіт душі» 

коханого. У кінці твору вона спалахує красою та з’являється перед хлопцем.  



Слова останнього монологу Мавки сповнені світлої туги, у них звучить акорд 

на честь доброго, справедливого переможця. 

У «Лісовій пісні» цей переможець — людина мудра, добра, творча, 

гармонійна, що в леті за своїм щастям постійно б’ється зі злом, радіє і страждає, 

падає і піднімається, гине і воскресає, але летить і тільки — до краси. 

4. Виконайте тестові завдання у 2 варіантах. 

І варіант 

1. Жанр феєрія можна визначити словами: 

а) музичний, музикальний, ритмічний; 

б) чарівний, казковий, міфічний; 

в) фантастичний, химерний, непересічний. 

2. Яка пора року представлена в пролозі? 

а) літо; б) весна; в) зима; г) осінь. 

3. Слова «Я маю в серці те, що не вмирає!» належать: 

а) Лукашу; б) Перелеснику; в) Мавці; г) Русалці Польовій. 

4. У драмі-феєрії «Лісова пісня» Л. Українки порушені всі названі проблеми, 

крім: 

а) краси людських взаємин;                         г) людини й мистецтва; 

б) сутності щастя;                                         д) великого кохання. 

в) історичної правди; 

     5. Бездуховність й обивательську обмеженість утілено в образі: 

а) «Того, що в скелі сидить»;                      в) Пропасниці; 

б) дядька Лева;                                             г) Килини. 

     6. Установіть відповідність: 

1. Дядько Лев                           а) ріже свого пальця, щоб урятувати красу Русалки 

                                                    Польової; 

2. Перелесник                         б) перетворює Лукаша на вовкулаку; 

3. Лісовик                                в) забирає Мавку під землю; 

4. Той, що в скелі сидить       г) рятує Мавку, огортаючи вогнем вербу, на яку 

                                               вона перетворилася; 

                                                          д) захищає дуб від охочих його зрубати. 



ІІ варіант 

1. Композиційну особливість драми-феєрії «Лісова пісня» вказано в рядку: 

а) розгортання подій упродовж трьох років, кожен з яких різний за настроєм; 

б) поділ на три дії, кожна з яких починається пейзажем відповідної пори року; 

в) порушення хронологічної послідовності в розгортанні подій; 

г) перехід із світу людей у світ природи через сни дійових осіб. 

2. У драмі-феєрії «Лісова пісня» Л. Українки оспівано красу: 

а) Поділля; б) Полісся; в) Буковини; г) Галичини. 

3. Драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки – зразок: 

а) сентименталізму; б) бароко; в) реалізму; г) неоромантизму. 

4. Прочитайте уривок із ремарки драми-феєрії «Лісова пісня» Л. Українки: 

«… молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавними рухами; одежа 

на йому міниться барвами, від каламутно-жовтої до ясно-блакитної, і поблискує 

гострими золотистими іскрами».  

У цих рядках описується: 

а) Лукаш; б) Водяник; в) Перелесник; г) Той, що греблю рве. 

5. Кому адресовані ці слова Мавки: «Бери мене! Я хочу забуття!»: 

а) Лукашу; б) Перелеснику; в) Водянику; г) Той, хто в скелі сидить. 

6. Установіть відповідність: 

1. Лукаш                          а) Ой лишенько! Іще не починала! Ой мій упадонько!  

                                             Що ж ти робила? Нездаренько! Нехтолице! Ледащо! 

2. Мавка                        б) Що лісове, то не погане, сестро, - Усякі скарби з лісу  

                                        йдуть. 

3. Мати Лукаша            в) І та вже відьма? Ба, то вже судилось відьомською 

                                      свекрухою вам бути. Та хто ж вам винен? Ви ж її хотіли. 

4. Дядько Лев                 г) Та відчепися, відки маю знати? Я з кодлом лісовим не 

                                    накладаю так, як твій рід! Зрубай її, як хочеш, хіба я  

                                    бороню? Ось на й сокиру. 

                                       д) Заграй, заграй, дай голос мому серцю! Воно ж одно  

                                    лишилося від мене. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net  

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