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Група № 15 

Урок № 19 

Тема уроку: «Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про 

композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної 

жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі 

(«Сікстинська мадонна»). Франкова концепція поступу людства, вираження 

незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»))» 

Мета уроку: ознайомити учнів зі змістом сонета «Сікстинська мадонна», 

поглибити вивчене про сонет; ознайомити учнів із поезією «Гімн», розкрити образ 

вічного революціонера як втілення могутності, нездоланності трудового народу, 

римо-ритмічні особливості поезії, популярність її в народі як пісні (музика М. 

Лисенка); розвивати навички виразного читання, навички аналізу поезії; 

виховувати загальнолюдські цінності: красу материнства й вічної жіночості, 

любов до поезії, патріотичні почуття. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 82-85 у базовому підручнику: Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 256 с. 

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

«З вершин і низин» – друга збірка творів І. Франка (перша – «Балади і 

розкази», 1876). Вона мала два видання. Перше, присвячене дружині поета Ользі 

Хоружинській, вийшло 1887 р. під назвою: «З вершин і низин. Збірник поезій 

Івана Франка. Накладом автора». Головною частиною тої книжечки, – зазначав 

автор у «Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 року», – була поема 

«Панські жарти». Крім цієї поеми, до збірки ввійшло ще 46 поезій – «Гімн», 

«Веснянки», «Беркут», «Ідеалісти», «Каменярі», цикл «Думи пролетарія» (3 

вірші), 12 сонетів, «Жидівські мелодії» («Самбатіон» та «Пір’я»), тобто тільки 

незначна частина творів, написаних протягом десяти років (1877 – 1887). 

У 1893 р. вийшло друге, значно доповнене видання цієї збірки. 

У другому виданні збірка «З вершин і низин» має такі розділи: перший «De 

profundis» («З глибини»), що поділяється на цикли: «Веснянки», «Осінні думи», 

«Скорбні пісні», «Нічні думи», «Думи пролетарія» і «Excelsior!» («Вище!»); 
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другий розділ — «Профілі і маски», який охоплює цикли: «Поезія», «Поет», 

«Україна», «Карта любові», «Знайомим і незнайомим», «Зів’яле листя», «Оси»; 

третій — «Сонети», що має два цикли: «Вольні сонети» і «Тюремні сонети»; 

четвертий — «Галицькі образи»; п’ятий — «Жидівські мелодії»; шостий — поема 

«Панські жарти»; сьомий — «Легенди». 

Збірку відкриває вірш «Гімн» («Вічний революціонер», 1880). Поет оспівує 

невмирущий революційний дух народів, віковічну боротьбу проти гніту й 

поневолення, боротьбу «за поступ, щастя й волю». 

Тексти збірки друкуються за другим виданням 1893 р. Лише окремі твори 

(«Гімн», «Думка в тюрмі», «Каменярі», «Цар і аскет») подаються за пізнішими 

публікаціями, що становлять собою досконаліший текст.  Усі вірші звірено з 

автографами (якщо вони збереглися) і з першодруками. Уточнено дати написання 

творів (адже поет часто ставив їх з пам’яті і тому вони не завжди збігаються із 

справжніми). І. Франко в 1913 р. у одному з примірників другого видання збірки 

уточнює дату окремих творів. Цей примірник зберігається в особистій бібліотеці 

українського радянського літературознавця С. В. Щурата. Дати поставлено в кінці 

творів, тому в коментарях вони не повторюються. Про дати в автографах 

говориться лише при їх відмінності від зазначених у збірці. 

Заголовки деяких віршів, які І. Франко подав у кінці книжки в змісті, 

перенесено із змісту до текстів (це стосується, передусім, «Тюремних сонетів»). 

 Що стало поштовхом до створення збірки «З вершин і низин»? (Закоханість в 

Ольгу Хоружинську, бо збірка була присвячена саме їй.) 

 Які цикли віршів входять в збірку? (У збірку входять цикли віршів «Вольні 

сонети» і «Тюремні сонети») 

 Про що говориться в «Вольних сонетах»? (У «Вольних сонетах» Франко 

говорить, що давня класична форма сонета, цей «тонкий різець Петрарки», у 

творчості поета-революціонера може бути такою ж грізною зброєю, як і 

«важкий молот каменярський». Насичений новим ідейним змістом, сонет так 

само служить боротьбі за те, щоб… валити панський гніт і царевий».) 

 Що стало основою «Тюремних сонетів»? («Тюремні сонети» — гострий 

політичний протест проти гнобительського режиму цісарської Австрії — цієї 

тюрми народів») 
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 Яке визначення мала збірка «З вершин і низин»? (Франкова збірка після 

«Кобзаря» Тараса Шевченка була другою поетичною книгою, що мала 

загальноукраїнське значення.) 

 Яким перед читачем постає ліричний герой збірки? (Ліричний герой – борець, 

революційний провідник – знає реальні шляхи для втілення гуманістичного 

ідеалу.) 

 З скількох розділів складається збірка І.Франка «З вершин і низин»? (Збірка 

складається з шести розділів) 

 Що символізує назва збірки «З вершин і низин»? (Назва збірки символічна, 

зображує процеси і шляхи, що вели людський дух з вершин до низин і 

навпаки.) 

Теорія літератури 

Епос ( грец. epos – слово, оповідання) – різновид літературного (поряд з 

лірикою і драмою)  роду, що оповідає про події, які нібито відбулися у минулому 

(немов здійснювалися насправді і згадуються оповідачем. 

Лірика – це один із трьох, поряд з епосом та драмою, родів художньої 

літератури та мистецтва, в якому у формі естетизованих переживань 

осмислюється сутність людського буття. 

Драма –це один з основних родів художньої літератури, що зображує 

дійсність безпосередньо через висловлювання та дії самих персонажів. 

Ліричними називають такі віршовані твори або сукупність творів, що 

відповідають високим естетичним критеріям, переважно невеликі за обсягом, але 

місткі за полісемантичним змістом, окреслювані своїми формотворчими гранями 

у багатьох жанрах. 

Жанри ліричних творів: 

 вірш, сонет, балада, елегія, епістола, ідилія, етюд, монолог, мадригал. 

Сонет (від італійського sonetto — звучати) — ліричний вірш, який 

складається з 14 рядків п’ятистопного або шестистопного ямба: два 

чотиривірші (катрени) з перехресним римуванням і два тривірші (терцети). У 

сонеті має бути п’ять рим із різними видами римування. 

Виник сонет в італійській літературі на початку ХІІІ століття. 

Започаткований Джакото да Лентіно. Особливий внесок у розвиток сонета 

зробили Данте Аліг’єрі, Ф. Петрарка та В. Шекспір. 
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Внутрішня гнучкість сонетної форми дає можливість оновлюватися канону. 

А загалом можливі й неканонічні форми сонета, наприклад, «хвостаті», тобто з 

додатковим рядком. «Перевернуті» сонети характеризуються тим, що першими в 

них є дві трирядкові строфи, а потім ідуть дві чотирирядкові, «суцільні» — 

побудовані лише на двох римах, «безголові» — з однією чотирирядковою 

строфою, «кульгаві» — у яких останні рядки чотиривіршів усічені, «напівсонети» 

— які складаються з однієї чотирирядкової й однієї трирядкової строфи, а також 

«сонетоїди», характерні для Миколи Зерова. Складну форму має вінок сонетів, 

який складається з 15 віршів, причому весь останній вірш будується з перших 

рядків попередніх чи наступних чотирнадцяти сонетів. Найчастіше сонети 

зустрічаються в медитативній та пейзажній ліриці. 

Український сонет з’явився в середині ХІХ ст. Вагомий внесок у його 

розвиток зробили І. Франко, Леся Українка, М. Рильський, М. Драй-Хмара, М. 

Зеров, Л. Костенко, Д. Павличко. 

Робота над сонетом «Сікстинська Мадонна» 

-  Прочитайте назву сонету. Як ви її розумієте? 

- Як ви думаєте чому автор використав таку назву? 

- Чому саме «Сікстинська Мадонна»? 

Своє захоплення жінкою-матір’ю, безсмертним полотном Рафаеля 

«Сікстинська мадонна» І. Франко висловив у формі сонета. У Мадонні поет вбачає 

богиню, «райську рожу», і, хоч не знайшов для себе богів на небесах, цій — 

поклониться, як богині. Краса мадонни не казкова, а земна — щира, добра, ніжна. 

А справжнє мистецтво, яким є картина «Сікстинська мадонна» — вічне. 

Рафаель Санті (народився 26 чи 28 травня 1483 р.— помер 6 квітня 1520 р.) 

—великий італійський живописець і архітектор. Славнозвісна картина 

«Сікстинська мадонна» зберігається в Дрезденській галереї і вважається 

кульмінативною у творчості Рафаеля. 

Уже в тому, як ставна і вродлива жінка тримає своє дитя, і в лініях покривал 

є щось цнотливе й щемке, наївне і зворушливе, величне й принадне, що властиве 

лише матерям, незалежно від їхнього віку. 

Картина ніби передає плавні рухи матері з дитям. Покривало, легко надуте 

вітром, підкреслює рух мадонни до глядача, а тому здається, що намальована 

жінка лине, пливе назустріч. 
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У виразі обличчя головної героїні картини — всепрощення, співчуття й 

готовність до будь-яких випробувань. Зате в рисах обличчя маляти, у складці уст, 

у міміці — докір і печаль. 

Картина була створена на замовлення «чорних монахів» і мала висіти над 

місцем поховання Юлія ІІ. Тому на полотні проступає образ святого Сікста в 

папському вбранні, у якому проступають риси представників сім’ї Роверо. 

Поява на картині Богородиці й Варвари теж пояснюється тим, що ці дві святі 

жінки, як вважається в народі, здатні полегшити муки помираючих і 

супроводжувати їх у рай, якщо ті цього заслужили. 

У 1754 році король Август ІІІ купив «Сікстинську мадонну» й перевіз 

картину в Дрезден. 

Слухання аудіозапису сонету «Сікстинська Мадонна» 

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

- Послухайте сонет Івана Франка «Сікстинська Мадонна». Зверніть увагу на 

те. Як автор звертається до Мадонни? Як ліричний герой відмежовується від 

«безбожників»? 

- Чому Франко говорить, що схиляється перед Пречистою Дівою? 

- Якими словами підкреслена цінність шедевра Рафаеля? 

Аналіз сонету «Сікстинська Мадонна» 

Тема сонета: захоплений опис Сікстинської Мадонни з однойменної 

картини Рафаеля.  

Ідея: справжня краса невіддільна від добра; возвеличення матері-жінки; 

непереборний вплив мистецтва на душу людини.  

Художні засоби:  «Сікстинська Мадонна»: Тези й антитези, наприклад, «що 

не богиня ти?» , «Так, ти богиня!» ; епітети «лице небесне» , «райська роже» ; 

звертання «Так, ти богиня!» ; тропи «I небо і пекло казкою вважати, Та ти й краса 

твоя — не казка, ні!» , Богів і духів,лиш тебе, богине, Чтить буде вічно — тут, на 

полотні.» Смислову наповненість і багатозначність образу героя передають 

лексеми: «боги», « духи», «висота», «небо», «небеса», «лице небесне», «мати», 

Ліричний герой: захоплена красою людина, яка перебуває під сильним 

впливом мистецтва. Але герой не просто захоплюється Мадонною, а готовий 

боронити світлий образ, що видно з перших рядків сонету: «Хто смів сказать, що 

не богиня ти? Де той безбожник». Майже гнівно звучить запитання, що тільки 
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підтверджує щирість відчуттів. Герой не розуміє, як можна байдуже дивитися на 

цю картину, для нього це рівносильно байдужості до мистецтва взагалі.  

Сонет цікавий за формою, глибокий за суттю. Помітно, що Іван Франко 

пройнявся італійським мистецтвом, адже тема його твору – картина італійського 

художника, а форма твору – зароджений в Італії сонет. Подібно до Великих Данте 

та Петрарки Іван Франко прославляв ідеалізовану жіночність. 

Аналіз поезії «Гімн» 

У 1887 р. І. Франко видав збірку «З вершин і низин». Збірка містить 7 

розділів, замість прологу її відкриває програмний вірш «Гімн». Автор створив 

високохудожній образ «вічного революціонера», що символізує вічний дух 

неспокою та прагнення свободи, рух уперед, до нового щасливого життя. 

Дух, що тіло рве до бою, 

Рве за поступ, щастя й волю… 

Ідея незламності бажання й пошуків волі і правди, невпинного зростання 

визвольного руху в рядках вірша підсилена анафорою «ні». Франко глибоко був 

переконаний, що реакційні сили неспроможні спинити революційного народу, 

який прагне знищити будь-яку експлуатацію і перебудувати світ на основі 

соціальної справедливості: 

Ні попівські тортури, 

Ні тюремні царські мури, 

Ані війська муштровані, 

Ні гармати лаштовані, 

Ні шпіонське ремесло 

В гріб його ще не звело. 

Тематичною новизною твору стає психологічний та патріотичний 

драматизм, пафосна напруженість, які вдало поєднуються з логікою, строгістю 

думок. Саме таке поєднання здається найбільш вдалим для проголошення нових 

задач, нових демократичних ідей. 

Велику роль надавав поет агітаторському слову — рушійній силі в зростанні 

самоусвідомлення українців як нації. І цей дужий рух передається у вірші низкою 

дієслів руху — рве, розповився, простується, спішить. 



Завершується твір пафосним розгорнутим риторичним запитанням, яке й 

містить відповідь, сповнену віри й оптимізму. Світлі часи, день свободи 

неодмінно прийде на Україну. 

І де в світі тая сила, 

Щоб в бігу її спинила, 

Щоб згасила, мов огень, 

Розвидняющийся день? 

«Гімн» є кращим зразком політичної лірики, пройнятою мотивами мужності 

й визвольної боротьби. 

3. Дайте відповіді на запитання в робочому зошиті. 

1. Літературний напрям останньої третини ХІХ — ХХ століть. Виник у 

Франції і набув поширення в європейських літературах  як  заперечення  

натуралістичного  зображення  світу це…. 

2. Івана Франка та Гомера, Софокла, Овідія, Данте, Шекспіра,  Байрона, Ґете,  

Віктора  Гюго,  Міцкевича, Пушкіна, Лермонтова  поєднують… 

3. Львівський журнал, у якому дебютував Іван Франко з сонетом «Народна 

пісня» … 

4. Українська  громадськість  Відня  26  листопада  1915  року висунула 

кандидатуру Івана Франка на здобуття премії…. 

5. Збірку «З вершин і низин» поет присвятив…. 

6. Вірш покладений на музику Миколою Лисенком…. 

7. Франко змалював монументальний образ будівничих нового життя у 

поезії… 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

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

mailto:ledishade@ukr.net


 

11.11.2020  

Група № 15 

Урок № 20 

Тема уроку: Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її 

композицію. Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи 

творів (автобіографічність). 

Мета уроку: ознайомити учнів із збіркою поезії« Зів’яле листя», розкрити світ 

почуттів і пристрастей; творчо осмислити й відтворити події, що відбувалися в житті 

І. Франка; розвивати вміння виразно читати,  аналізувати поезії; виховувати інтерес 

до поетичної творчості поета;  красу взаємин, усвідомлення того, що кохання –  

найвеличніше з людських почуттів, яке необхідно берегти й цінувати. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 85-91 у базовому підручнику: Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 256 с. 

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

Загальна характеристика поетичної збірки «Зів’яле листя» 

Збірку „Зів’яле листя“ з підзаголовком „лірична драма“ Іван Франко створював 

протягом десяти років (1886-1896). Вона складається з трьох частин (так званих 

жмутків), у яких розкривається глибока душевна трагедія ліричного героя, 

викликана важкими обставинами громадського та особистого життя, зокрема 

неподіленим коханням, звідки й назва збірки „Зів’яле листя“ як художній образ 

втрачених надій, задавленого в душі великого почуття. 

Недаремно Франко дав збірці підзаголовок „Лірична драма“. „Три жмутки“ - це 

три події, зміст яких - життя, нещасливе кохання ліричного героя. Конфлікт дуже 

напружений: адже тричі йому „являється любов“, і втретє він зайшов так далеко, що 

зневірився в усьому, прокляв життя й поклав йому край. 

Не слід ототожнювати ліричного героя поезій із автором. Автобіографічні 

мотиви посідають у збірці чемне місце, але це не означає, що її героєм слід бачити 

самого поета. Митець має право на певні художні узагальнення, домисел. Душа 

ліричного героя „Зів’ялого листя“ ніжна, але безвольна. 



Любовна, інтимна лірика збірки вражає своєю силою і глибиною („Чого 

являєшся мені у сні“, „Якби знав я чари, що спиняють хмари“, „Як почуєш вночі 

край свого вікна“ та інші). 

І. Франко підкреслює зв’язок своєї поезії з народною творчістю, в якій він 

черпає натхнення. До таких творів належать передусім написані в стилі народних 

пісень поезії „Зелений явір, зелений явір“, „Ой ти, дівчино, з горіха зерня“, „Червона 

калино, чого в лузі гнешся“, „Ой ти, дубочку кучерявий“, „Ой жалю мій, жалю“, 

„Оце тая стежечка“ та інші. 

В одному з віршів, уособлюючи народну пісню в журливих звуках сопілки, що 

чарують його серце, поет говорить: 

                   І стиха до строю сопілки 

                   Поплив із народним до спілки 

                   Мій спів. 

                                   („Полудне. Широкеє поле безлюдне“) 

Велика кількість поезій „Зів’ялого листя“ написана на зразок народних пісень. 

Видатний український композитор М. Лисенко звертався до поезії цієї збірки й 

поклав на музику деякі з них. 

О. Корнійчук у статті „Великий Каменяр“ зазначає, що „ліричні вірші Франка з 

циклу „Зів’яле листя“ стоять на рівні шедеврів світової поезії“. 

3. Дайте відповіді на запитання в робочому зошиті. 

1. До якого виду лірики належать вірші збірки? 

2. Який підзаголовок має збірка? 

3. Зі скількох частин складається і як названі ці частини? 

4. Назвіть основний мотив зб. І.Франка «Зів’яле листя». 

5. Як називаються твори, в основу яких покладено реальні факти з життя самого 

автора; якими поезіями представлено цей різновид у збірці І.Франка «Зів’яле 

листя»? 

6. Якими були відгуки критиків на зб. І.Франка «Зів’яле листя» 

7. Назвіть поезії збірки «Зів’яле листя», які стали піснями. 

4. Вивчити напам’ять поезію „Чого являєшся мені у сні? “. 

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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