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Група № 25 

Урок № 9 

Тема уроку: «Виразне читання поезій Лесі Українки (напам’ять)» 

Мета уроку: розвивати навички виразного читання, розкривати через інтонацію 

зміст й основну думку твору; розвивати акторську майстерність, пам'ять 

здобувачів освіти. 

Матеріали до уроку: 

Шановні учні, оскільки ми працюємо зараз дистанційно, прошу Вас вивчити вірш 

«Contra spem sperо!». Записати відео, де ви поезію декламуєте, та надіслати 

мені це відео на Вайбер –  0939782750! Але пам`ятайте, що при зустрічі, я можу 

запитати у Вас фрагмент. 

Contra spem spero! 

Леся Українка 

Гетьте, думи, ви, хмари осінні! 

То ж тепера весна золота! 

Чи то так у жалю, в голосінні 

Проминуть молодії літа? 

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 

Жити хочу! Геть думи сумні! 

Я на вбогім сумнім перелозі 

Буду сіять барвисті квітки, 

Буду сіять квітки на морозі, 

Буду лить на них сльози гіркі. 

І від сліз тих гарячих розтане 



Та кора льодовая, міцна, 

Може, квіти зійдуть – і настане 

Ще й для мене весела весна. 

Я на гору круту крем’яную 

Буду камінь важкий підіймать 

І, несучи вагу ту страшную, 

Буду пісню веселу співать. 

В довгу, темную нічку невидну 

Не стулю ні на хвильку очей, 

Все шукатиму зірку провідну, 

Ясну владарку темних ночей. 

Так! я буду крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 

Буду жити! Геть думи сумні! 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 ledishade@ukr.net , або на Вайбер – 0939782750 

чи в ZOOM 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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Група № 25 

Урок № 10 

Тема уроку: «Драма Лесі Українки “Лісова пісня”, її фольклорно-міфологічна 

основа» 

Мета уроку: познайомити учнів з історією написання та із змістом твору, 

розкрити тему, ідею, проблематику твору, його джерела, багатоплановість 

художнього змісту; закріпити вивчене  про драматичний твір, дати уявлення про 

драму-феєрію; розвивати в учнів твору уяву, навики аналізу твору, вміння вивчати 

його підтекст, образи-символи, дослідити фольклорно- міфологічну основу 

драми; розвивати творчі   здібності учнів; прищеплювати любов до  звичаїв і 

вірувань свого народу; утвердити думку про те, що рідний край для людини-це її 

життя, рідна земля-мати. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 221-225 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=meq1XXJXgaQ&ab_channel – аналіз 

«Лісової пісні» Лесі Українки. 

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

Теорія літератури 

Драматична поема — це жанр, що поєднує прикмети драматургії і поезії, 

це віршована п’єса, яка синтезує драматичний та ліричний, а також епічний 

способи відображення дійсності. 

  За жанром «Лісова пісня» - це драматична поема. Це жанр, що поєднує 

прикмети драматургії і поезії, це віршована п’єса. Це драма -феєрія.  

Феєрія – театральна чи циркова вистава, побудована на фантастично-

казковому сюжеті, в якій з метою вразити глядача використовуються різноманітні 

сценічні ефекти. 

Драма –феєрія - п’єса  з казково- фантастичним сюжетом і персонажами. 

            Особливі ознаки драматичної поеми: 

- в основі її переважно психологічний конфлікт, конфлікт ідей та поглядів; 

https://www.youtube.com/watch?v=meq1XXJXgaQ&ab_channel


- тяжіння до філософської узагальненості, символіки, міфологічності; 

- ідейний зміст твору, завершення тієї або іншої сцени, розгортання певної думки 

часто підсумовується афоризмом; 

- присутні ліричність, емоційність, навіяні посвятами, ремарками, монологами, 

поетичними прологами. 

2. Історія створення твору  

        Творила і шліфувала вона цю перлину недовго — близько трьох тижнів. У 

квітні 1911 року, після лікування в Єгипті (Гелуан, вілла «Континенталь») Леся 

Українка приїхала до Києва (за станом здоров’я не відвідала рідної Волині), а 2 

червня вже була в Кутаїсі, де працював її чоловік К. Квітка. Там розпочала писати 

«Лісову пісню», а 25 липня датується чорновий автограф геніального твору. Ця 

праця відбувалася в стані великого напруження творчих і фізичних сил поетеси, 

про що вона розповідала в листі до сестри Ольги від 9 листопада 1911 року: 

«Писала я її дуже недовго, 10-12 днів, і не писати ніяк не могла, бо такий уже був 

непереможний настрій; але після неї я була хвора і досить довго «приходила до 

пам’яті» .   

Далі я заходилась її переписувати, ніяк не сподіваючись, що се забере далеко 

більше часу, ніж саме писання, — от тільки вчора закінчила сю мороку, і тепер 

чогось мені шия і плечі болять, наче я мішки носила». А в листі до матері від 2 

січня 1912 року Леся, відповідаючи матері на запитання, що її спонукало 

написати «Лісову пісню», розкрила джерела цього твору: « А я таки сама 

«неравнодушна» до сеї речі, бо вона мені дала стільки дорогих хвилин екстазу, як 

мало яка інша. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. 

А то ще я й здавна тую мавку «в уме держала», ще аж із того часу, як ти в 

Жабориці мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимсь лісом з 

маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в Колодяжному в місячну ніч 

бігала самотою в ліс (ви того ніхто не знали), і там ждала, щоб мені привиділася 

мавка. І над Нечимним вона мені мріла, як ми там ночували — пам’ятаєш?— у 

дядька Лева Скулинського. Видно, вже треба було мені її колись написати, а тепер 

чомусь прийшов «слушний час»— я й сама не збагну чому. Зчарував мене сей 

образ на весь вік». Про цю подорож Лесі ще в дитинстві до Нечимного, під час 

якої вона вперше «зустрілася» у великому лісі з Мавкою, щоб потім усе життя не 

розлучатися з нею, цікаві спогади залишила Лесина сестра Ольга Косач - 



Кривинюк: «Потім з своєю господинею пішли до лісу, туди, куди її свояк дядько 

Лев вибрався з бидлом на літо. То було урочище Нечимне з великим лісовим 

бездонним, як говорили тамтешні люди, озером. З одного боку озера був 

смарагдово-зелений дерновий облудний берег, що йшов хвилями під ногами і, 

прориваючись, не давав приступитесь до самої води, а з інших боків береги були 

зарослі очеретом та різними хащами. Кругом озера був старий густий великий 

листвяний ліс, з одного боку він підходив до поля, а з другого переходив у 

старезний сосновий бір, що простягся на багато верстов. У дядька Лева в 

Нечимному була хатина і шопа на сіно з трьома стінами і стріхою, з четвертого 

боку шопа була відкрита якраз у бік озера. В тій шопі на сіні ми ночували, тоді 

були саме місячні ночі, і Леся навіть вночі мала перед очима той краєвид з 

«Лісової пісні», який був би найдокладнішою декорацією до неї, коли б я була 

малярем та намалювала його, як пам’ятаю досі. У дядька Лева ми пробули три дні 

і дві ночі, ходили геть скрізь по лісі, в бір, коло озера. Дядько Лев не запалив у 

хаті, а клав огнище надворі, там і варив страву, там і грівся вночі, ночуючи надворі 

біля вогню та раз у раз наглядаючи свого бидла. Ходячи по лісі та коло озера, 

надто ж сидячи біля вогнища, почули ми багато, багато оповідань про той ліс, про 

озеро, про всяку «силу» лісову, водяну, польову та про її звичаї і відносини між 

собою і людьми». 

Отже, як видно з наведеного листа до матері, спогадів сестри, образ Мавки 

Леся виношувала роками, адже вона з дитинства поринула в море українського 

фольклору. Недарма в одному з листів Леся писала про себе, що вона вихована на 

фольклорі, як англієць на Біблії (Біблію вона також знала добре). 

4. Джерела твору 

Ті, хто вже прочитав «Лісову пісню», помітили, що у ній діють не тільки 

реальні персонажі (звичайний хлопець Лукаш, поліський дядько Лев), а й ті, котрі 

ми назвемо міфічними, котрі запозичені авторкою із народної творчості і 

оригінально нею осмислені. 

Образи рідної природи, легенди пралісу, мелодії почутих пісень 

запам’яталися Лесі Українці на все її життя. Вперше про мавку Леся почула в селі 

Жабориця. Так сама вона розказує в одному з листів до матері, пояснюючи 

джерела твору. Про перебування Лесі Українки в Жабориці (нині це Житомирська 

обл.) свідчить сестра письменниці, Ольга: «Найбільше ж Леся згадувала з приводу 



народної творчості село Жаборицю на Звягельщині, куди мама вивозила із 

Звягеля Лесю, ще зовсім маленьку літувати із свідомим наміром, щоб вони 

проймалися тим українським народним духом». Це село зробило на майбутню 

поетесу дуже велике враження. Через Жаборицю протікає ріка Случ. Ще й тепер 

у деяких селах над Случчю можна почути оповідання про русалок, які водяться в 

річці, про лісовиків, що живуть у лісах. Будинок, в котрому народилася і провела 

дитячі роки Лариса Косач, стоїть майже на барезі річки. А вже протилежний берег 

вкритий казковим лісом. Казки та пісні, почуті у ті роки, поетеса не забувала 

ніколи. Характерно, наприклад, що Лукаш в «Лісовій пісні» грає на сопілці 

мелодію веснянки з Миропілля на Звягельщині “А вже весна, а вже красна...”. 

Таким чином, перші струмочки, перші ноти «Лісової пісні» беруть початок у лісах 

Звягельщини. Та основне джерело цього твору б’є в хащах та озерах Ковельщини. 

У 1882 році Косачі переїжджають з Луцька до села Колодяжного під Ковелем. 

Село Колодяжне лежить у перехідній зоні між Волинню і Поліссям, де вже 

починаються поліські пущі. «До самісінької садиби Косачів підступало лісове 

урочище Коничівщина - з старими гіллястими дубами та густою ліщиною, - згадує 

подруга дитячих літ Лесі Варвара Дмитрук з Колодяжного. - Мало хто з сільської 

дітвори наважувався ходить туди самотою, бо старші лякали нас лісовиками, 

відьмами та іншою нечистою силою. Знала про це і Леся, але не вважала. Більше 

того, згодом вона зізнавалася матері: «В місячну ніч я бігала самотою в ліс (ви 

того ніхто не знали) і там ждала, щоб мені привиділась Мавка». Рідну природу 

поетеса відчувала дуже глибоко. 

Леся Українка часто бувала в сільських хатах, на сільських весіллях слухала 

дзвінкі пісні дівчат. Між місцевими Косачі мали багато знайомих і друзів, а тому 

мали змогу досконало вивчити народний побут. . 

         Волинсько-поліський фольклор, міфологію Леся Українка знала досконало. 

Записала багато там пісень, декотрі з яких увійшли до «Лісової пісні». Поліська 

подруга розповіла Косачам про чудове озеро в лісі - Нечимне - і запросила його 

відвідати. Сестра Лесі Українки Ольга так описує це озеро: «3 одного боку озера 

був смарагдово зелений облудний берег, що йшов хвилями під ногами, з інших 

боків береги були зарослі очеретом та різними хащами. Кругом озера був старий 

густий ліс». На галявині біля озера Нечимного стояла хата дядька Лева Баса, 

людини розумної і вигадливої, доброго оповідача. У нього Косачі пробули три дні 



і три ночі. Ходили по лісі коло озера, сиділи біля вогнища і слухали оповідання 

про «силу» лісову, водяну, польову, про таємниці озера і лісу. Ті дні і ночі стали 

визначальними для поетеси. Це таємниче урочище Леся Українка у місячну ніч 

заселила міфологічними істотами, зробила казкою. Так народився задум її драми. 

Немає жодного сумніву, що Нечимне стало колискою «Лісової пісні», її 

живою декорацією. В чорновому варіанті твору Нечимне згадується тричі. 

Минуло багато років від тих трьох днів і ночей, пережитих над озером Нечимне. 

У південних, із палючим сонцем краях, де тепер поетеса вимушена була жити, 

Полісся згадувалось як край казкових лісів, легенд і пісень. Леся Українка на 

географічній і часовій відстані чула свою пісню. І зримими ставали рідні з 

дитинства образи. 

Отже, Леся Українка глибоко і творчо опрацювала фольклор, скарби 

народної духовності. І, що основне, вона не копіювала, не механічно переносила 

їх у літературний твір, а надавала сучасної філософської глибини, органічно 

вплітала їх в ідейно-художній зміст драми. 

3. Літературний напрям 

Говорячи про жанрові особливості «Лісової пісні», ми повинні пам’ятати ще 

один момент: аналізована драма-феєрія є одним із найяскравіших зразків течії, 

що її сама Леся Українка назвала неоромантизмом. 

Пригадаємо, раніше ви вивчали твори реалістичні. Що таке реалізм? 

(Літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним 

відображенням дійсності. Для реалізму найбільш характерний принцип «типовий 

герой в типових обставинах»). Які ви можете назвати твори, що їх зараховують 

до реалістичних? 

- Із зарубіжної літератури ви повинні пам’ятати, що таке «модернізм»? Одним 

із шляхів розвитку модернізму на українському ґрунті є неоромантизм.  

Основними його рисами є:  

- повернення до фольклору; 

- на перший план виходить чуттєва, емоційна сфера людини; 

- змальовували не масу, а індивідуальну особистіть, неповторну, яскраву; 

зовнішні події відсуваються н а задній план, змальовується внутрішній світ 

людини; 

- повернення до символізму; використання фантастичного та казкового; 



- туга за досконалістю. 

Отож, за якими рисами відносимо «Лісову пісню» до неоромантизму? 

Зіставляються два світи - гармонійний і досконалий (природа) та дисгармонійно 

примітивний(світ людини) . 

Неоромантична проблематика твору, а зокрема:  

а) людина і природа: наближення до природи є шляхом вдосконалення. Так, 

зв’язок людини з природою підкреслюється паралелізмом: весна - розквіт 

кохання Мавки і Лукаша, пізнє літо - гине його кохання, а разом з тим - духовна 

краса і так далі;  

б) людина і мистецтво: справжнє мистецтво може породжувати лише чиста, 

світла душа. Мета досконалого мистецтва - робити прекрасним світ і людину, 

сіяти любов (приклад - від гри Лукаша розцвітає все навколо) 

5. Робота над змістом твору 

«Лісова пісня» 

   (1911) 

Рід: ліро-епос. 

Жанр: драма-феєрія. 

Тема: зображення світу людини й світу природи в їх гармонійних і суперечливих 

взаєминах. 

Головна ідея: оспівування краси людських взаємин, пориву до щастя, 

незбагненної сили великого кохання. 

Дійові особи: 
 «Той, що греблі рве» 

 Потерчата 

 Русалка 

 Водяник 

 Русалка Польова 

 Мати Лукашева 

 Лукаш 

 Дядько Лев 

 Доля 

 Злидні 

 Перелесник 

 Пропасниця 

 Куць 

 Мавка 

 Лісовик 

 Килина 

 «Той, що в скалі сидить» 



 Хлопчик 

 Діти Килини 

 

Композиція 

Найхарактернішою особливістю композиції є органічне переплетення 

життя двох світів — природи й людини. Лісові істоти олюднені, вони живуть і 

діють, розмовляють, як люди. У них своє розуміння добра і зла, вони наділені 

певними рисами вдачі за аналогією до людських. 

Драма складається з прологу й трьох дій, співвіднесених з різними порами року, 

із зародженням, розвитком і згасанням інтимних почуттів і переживань Мавки та 

Лукаша. 

Події відбуваються в старезному лісі, на Волині, протягом року. У творі 

діють міфічні істоти: Мавка і Русалка, Лісовик і Перелесник, Водяник і Потерчата. 

Кожна дія починається пейзажем, який змінюється відповідно до пори року. 

П’єса розпочинається з прологу — волинського лісового пейзажу: 

«Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з 

плакучою березою і великим прастарим дубом… Саме озеро — тиховодне, вкрите 

ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина вся дика, таємнича, 

але не понура — повна ніжної задумливої поліської краси». 

Цей шедевр світової драматургії — «Лісова пісня» Лесі Українки — була 

написана всього лише за три тижні у м. Кутаїсі, що на Кавказі. Леся тяжко 

сумувала за Батьківщиною, крім того, знову загострилася її хвороба. Ідея створити 

«Лісову пісню» була навіяна спогадами дитинства. 

 Сюжет «Лісової пісні» 

Перша дія. Старезний, предковічний ліс на Волині — до дуба, що на 

широкій лісовій галявині, прийшли будувати хату дядько Лев і його небіж Лукаш 

— від зимового сну прокидається Мавка, почувши гру Лукаша на сопілці — 

Лукаш збирається наточити соку з берези, проте Мавка зупиняє його, адже береза 

— її сестра, а сік її — то кров — Мавка й Лукаш закохуються, перший поцілунок 

— Лукаш розповідає про те, що восени його хочуть оженити, від чого Мавка 

засмучується. 

Друга дія. Пізнє літо — мати докоряє Лукашеві, що він все грає, а робота 

стоїть — коли на подвір’ї з’являється Мавка, мати Лукаша каже їй, що не гоже 

дівці упадати за парубком, проте лісовій красуні ці людські міркування не 



зрозумілі — за Мавку заступається дядько Лев, аби його сестра не називала Мавку 

відьмою — мати дає Мавці серпа й загадує жати — Мавці не вдається цього 

зробити, бо з жита виринає Русалка Польова й благає сестрицю не губити її красу 

— Мавка, щоб хоч якось виправдати себе перед матір’ю Лукаша, ріже собі руку 

серпом — на полі з’являється мати з молодицею й лає Мавку за неробство — 

приходить Лукаш і допомагає молодиці жати — Лукаш проводжає Килину додому 

— засмучена Мавка плаче біля озера й просить Лісовика зробити її такою, як була; 

Лісовик вбирає її в багряницю й срібний серпанок, у цей момент з’являється 

Перелесник і кружляє Мавку у вирі шаленого танцю — раптом із землі зявляється 

страшне Марище і вмовляє Мавку піти з ним у далекий край, де «ні дерево, ні 

зілля не шелестить, не навіває мрій» — тут з’являється Лукаш; побачивши бліду 

Мавку, каже: «Яка страшна! Чого ти з мене хочеш?» — Лукаш поспішає до хати 

й просить матір готувати хліб для старостів, бо завтра буде сватати Килину — 

почувши ці слова, Мавка зриває із себе багряницю й просить Марище забрати її із 

собою — вони зникають під землею. 

Третя дія. Хмарна осіння ніч — біля хати Лукаша чорніє постать Мавки — 

з лісу виходить Лісовик і дивується, що Мавка тут, а не в «Того, що в скалі сидить» 

— Мавка пояснює, що саме він визволив її своїм злочином, перетворивши Лукаша 

на вовка — почувши вовче виття, яке доходило до кам’яної печери, Мавка 

розповідає, що прокинулась і силою чарівних слів урятувала Лукаша, повернувши 

йому людську подобу — мати докоряє Килині, що та довго спить і погана 

господиня — Килина, вибігши по воду, помічає постать Мавки й запитує, чого та 

прийшла — Мавка відповідає: «Стою та дивлюся, які ви щасливі» — Килина 

говорить: «А щоб ти стояла у чуді та в диві!» — Мавка раптом перетворюється на 

вербу — з лісу виходить Лукаш, на нього накинулася Килина й обізвала п’яницею, 

він відповів: «Мовчи! Не скигли!» — на запитання Лукаша, куди подівся дядьків 

дуб, вона відповіла, що продала купцям, щоб не вмерти з голоду — з хати вибігає 

мати й радіє синові, скаржиться на тяжке життя з «отою відьмою» — Лукаш 

докоряє матері, що їй судилося бути відьомською свекрухою — до них підходить 

хлопчик із сопілкою, зробленою з верби-Мавки, і просить Лукаша заграти на ній 

— Лукаш починає грати й чує голос Мавки, випускає з рук сопілку й запитує в 

Килини, що то за верба — Килина просить Лукаша зрубати вербу, Лукаш ударив 

раз по стовбуру, замахнувся вдруге й опустив руки — тут кинулася Килина, 



вихопила сокиру й замахнулася — у цю мить метеором-вогнем з неба злетів 

Перелесник і обійняв вербу, спалахнув вогонь і, досягнувши верховіття, 

перекинувся на хату — мати й Килина виносять із хати добро разом із Злиднями 

— Килина просить Лукаша покинути ліс і повернутися в село — Лукаш не 

погоджується — Килина йде геть — аж тут з-за берези виходить легка, прозора 

постать Мавки і схиляється над Лукашем — Мавка ні в чому не звинувачає Лу-

каша. Твір закінчується ремаркою, що сприймається як вірш у прозі (Лукаш 

починає грати, тьмяний зимовий день зміняється на ясну весняну ніч, Мавка 

спалахує давньою красою в зорянім вінці, Лукаш кидається до неї, білий цвіт 

огортає закохану пару, переходить у заметіль, коли завірюха вщухла, стає видно 

Лукаша, що сидить сам, прихилившись до берези, на його вустах щаслива 

усмішка, очі заплющені, з неба падає сніг). 

4. «Літературна вікторина.  

1) Жанр твору «Лісова пісня»  

2) Появу якого міфічного персонажа супроводжують слова: « …струмок 

зашумував, забринів, і в купі з його водами з лісу вибіг…»  

3) Хто, за сюжетом, є батьком Русалки?   

4) Хто з міфічних героїв був палко закоханий у Мавку?  

5) Хто прагнув шлюбу Лукаша та Килини?   

6) Кому адресовані  ці слова: «Бери мене! Я хочу забуття!»?   

7) Яка пора року описана в ІІІ дії?   

8) Кому з персонажів належать ці слова? 

      «Нас матуся положила 

        І м’якенька постелила… 

        І тихенько заспівала: 

        «Люлі-люлі-люлята, 

        Засніть, мої малята…»           

  9) Від чого прокинулася Мавка?      

 10) Визначте місце дії, що відбуваються в пролозі?   

 11) Хто до Лукаша промовив ці слова?  

 «Завела мене в дебрі нерозумна сваволя. 

А тепер я блукаю,  

 Наче морок по гаю, 



Низько припадаю,  

Стежечки шукаю 

До минулого раю…»                     

12) Що стало підґрунтям для створення твору «Лісова пісня» Лесі Українки?    

Намалюйте ілюстрації до твору «Лісова пісня» (персонажів) 

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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