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Група № 15 

Урок № 21 

Тема уроку: Поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...». 

Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості 

почуттів, ідеалу кохання. 

Мета уроку: використовуючи літературно-критичні дослідження, спогади про  

І. Франка і художні тексти, допомогти учням осягнути духовний світ 

письменника і зрозуміти неперевершену красу інтимної лірики поета; 

розвивати вміння учнів визначати належність твору до певного літературного 

жанру, його проблематику, художні особливості; вдосконалювати навички 

учнів аналізувати ліричний твір; виховувати любов до рідного слова, 

шанобливе ставлення до інтимних стосунків людей, чистоту і благородство  

почуттів. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 85-90 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=x8Et_VA2lNQ&ab_channel - «Чого являєшся 

мені у сні?» 

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті 

(ОСНОВНЕ): 

Поезія «Чого являєшся мені у сні?» (1896) –  художнє відтворення                                  

глибоких юнацьких переживань, душевних болів і порухів безнадійно 

закоханого серця 

 Кохання – складне явище культури. У його світлі пізнається людина, її 

потаємне «Я». Вражаючу силу кохання передав І.Франко у поезії «Чого 

являєшся мені у сні?». 

Чого являєшся мені 

У сні? 

Чого звертаєш ти до мене 

Чудові очі ті ясні, 

https://www.youtube.com/watch?v=x8Et_VA2lNQ&ab_channel


Сумні, 

Немов криниці дно студене? 

Чому уста твої німі? 

Який докір, яке страждання, 

Яке не сповнене бажання 

На них, мов зарево червоне, 

Займається і знову тоне 

У тьмі? 

Чого являєшся мені 

У сні? 

В житті ти мною згордувала, 

Моє ти серце надірвала, 

Із нього визвала одні 

Оті ридання голосні – 

Пісні. 

В житті мене ти й знать не знаєш, 

Ідеш по вулиці – минаєш,   Вклонюся – навіть не зирнеш 

І головою не кивнеш, 

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, 

Як я люблю тебе без тями, 

Як мучусь довгими ночами 

І як літа вже за літами 

Свій біль, свій жаль, свої пісні 

У серці здавлюю на дні. 

О ні! 

Являйся, зіронько, мені хоч в сні! 

В житті мені весь вік тужити – 

Не жити. 

Так най те серце, що в турботі, 

Неначе перла у болоті, 

Марніє, в’яне, засиха, - 

Хоч в сні на вид твій оживає, 

Хоч в жалощах живіше грає, 



По-людськи вільно віддиха, 

І того дива золотого 

Зазнаєш щастя молодого, 

Бажаного, страшного того 

Гріха! 

Історія написання:  

Привид першого світлого юнацького кохання до Ольги Рошкевич не 

покидає поета протягом усього життя, незважаючи на те, що стрічалися на 

життєвій дорозі інші жінки, що він одружився. Це почуття й покликало до 

життя рядки, сповнені, з одного боку, болю й туги, а з іншого, — бажання, щоб 

ці муки продовжувалися, бо в них і через них продовжує жити високе почуття. 

Рік написання: 1896 

Збірка: «Зів’яле листя» 

Напрям: модернізм  

Течія: неоромантизм. 

Тема: відображення внутрішнього світу закоханної людини, ії думок та 

страждань 

Ідея: заклик шукати своє кохання та кохати всупереч усім бідам, не 

дивлячись ні на що. 

Тематична приналежність (вид лірики): інтимна. 

Жанр: ліричний вірш.  

Провідний мотив: нерозділене кохання. 

Будова вірша: астрофічна. 

Римування: перехресне (абаб). 

Віршовий розмір: чотиристопний ямб. 

Художні засоби:  

Епітети: «чудові очі… ясні»; «дно студене»; «зарево червоне»; 

«довгими ночами»; «щастя молодого»; «дива золотого».  

Порівняння: «очі…, немов криниці дно студене»; «уста…, мов зарево 

червоне»; «серце…, неначе перла у болоті», підкреслює надзвичайну красу 

дівчини, її байдужо-зневажливе ставлення до почуттів закоханого юнака і його 

високі душевні поривання. 



Метафори: «докір займається і …тоне у тьмі»; «ти серце надірвала»; 

«вирвала ридання голосні»; «свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на 

дні».  

Стилістичні фігури:  

Тавтологічні повторення: «В житті мене ти знать не знаєш, хоч знаєш, 

добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь Довгими ночами і як літа вже 

за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні…», вони 

надають можливість усвідомити надзвичайність великого і справжнього 

почуття закоханого, який спочатку ніби протестує проти появи образу його 

коханої, що являється йому уві сні.  

Риторичні фігури: риторичне заперечення «О ні!» змінюється на 

риторичне звертання «Являйся, зіронько, мені!», що підсилюється риторичним 

окликом «Хоч в сні!». 

Ой ти, дівчино, з горіха зерня, 

Чом твоє серденько – колюче терня? 

Чом твої устонька – тиха молитва, 

А твоє слово остре, як бритва? 

Чом твої очі сяють тим чаром, 

Що то запалює серце пожаром? 

Ох, тії очі темніші ночі, 

Хто в них задивиться, й сонця не хоче! 

І чом твій усміх – для мене скрута, 

Серце бентежить, як буря люта? 

Ой ти, дівчино, ясная зоре! 

Ти мої радощі, ти моє горе! 

Тебе видаючи, любити мушу, 

Тебе кохаючи, загублю душу. 

Вірш Івана Франка “Ой ти, дівчино, з горіха зерня” він увійшов до збірки 

поезій Івана Франка «Зів’яле листя», що вийшла 1886 року. 

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня…» написано на 

зразок української народної ліричної пісні «Ой ти, дівчино, горда і пишна…». 

Франко описує красу дівчини, використовуючи фольклорні мотиви і 

порівняння, властиві народній пісні. 



Віршований розмір: п’ятистопний хорей. 

Тема: страждання ліричного героя через невзаємне кохання. 

Ідея: ліричний герой закоханий, він дивується тому, як різні якості характеру 

поєднуються у його коханої — уста — «тиха молитва», а слово — «гостре, як 

бритва». Дівчина горда, зрозуміти її і здобути прихильність, — як дістати 

зернятко із твердого горішка, — дуже важко. Почуття любові ліричного героя 

таке сильне, що він ладен «згубити душу», вважає це і своєю радістю, і своїм 

горем. 

Художнi засоби 

 Риторичнi питання: “Чом твое серденько…?”, “чом твоi 

устенька…?” і т.д. 

 Протиставлення: усмiх – скрута, радощi – горе. 

 Речення у більшості – повні, що допомагає нам показати повну картину. 

 Більш всього іменників, що надає нам повну картину про учасників 

“подій”. 

 Є епітети: колюче терня, тиха молитва, що надають твору яскравистості. 

 Звертання: Ой ти, дівчино, ясная зоре! 

Значну естетичну функцію у вірші виконує пісенний паралелізм, лірична 

оповідь вибудувана з риторичних запитань: «Ой ти, дівчино, з горіха зерня, 

Чом твоє серденько — колюче терня? Чом твої устоньки — тиха молитва, А 

твоє слово остре, як бритва?» 

Стилістично нейтральні слова серденько, слово в контексті твору 

набувають нового смислового наповнення, асоціюються не з чарівною, а 

холодною дівчиною, якій байдужі глибокі почуття ліричного героя. При 

цьому врода коханої змальовується в річищі фольклорної поетики, а тому 

протиставляється її норовистій вдачі, її серцю «колючому», як шпички терня, 

словам гострим, як бритва. Проте ці порівняння не свідчать про важкий 

характер дівчини. 

Просто вона не кохає юнака, який безтямно любить її, захоплюється 

красою очей, котрі «сяють тим чаром, / Що запалює серце пожаром», іменує 

милу «ясною зорею». 

Душевні переживання ліричного героя зображуються через багату образну 

палітру, а також контрастні суб’єктивні оцінки: 



«І чом твій усміх — для мене скрута, 

Серце бентежить, як буря люта? 

Ой ти, дівчино, ясная зоре! 

Ти мої радощі, ти моє горе!» 

Митець характеризує ліричного персонажа за допомогою антонімів, 

поєднання кількох значень слів, внаслідок чого поетичний образ звучить 

багатоголосо. Прекрасним є кохання, його істинна сутність, без осягнення якої 

людина морально гине. Це шлях у світ справжніх цінностей, у світ гармонії, до 

самого себе і коханої. 

Римування вірша відповідає принципу римування в українському 

фольклорі— переважають морфологічні рими, тобто між собою римуються 

однакові частини мови: 

 чаром — пожаром 

 зоре — горе. 

Відтак музичне звучання строфи, гра тонів і напівтонів зливаються в 

органічну єдність, наповнюючи поезію особливим колоритом і створюючи 

своєрідний сплав музики й живопису, завдяки чому художній образ стає зримим 

і окресленим. Вірш увиразнюють паралелізм («Ой ти, дівчино, ясная зоре! / Ти 

мої радощі, ти моє горе!»), а також лексичні анафори («Ой ти, дівчино…»). 

 

ВИВЧИТИ ВІРШ «Чого являєшся мені у сні?»(ЗНО) 

 

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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Група № 15 

Урок № 22 

Тема уроку: Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» 

з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про 

взаємність кохання. 

Мета уроку: проаналізувати філософську поезію письменника; зробити ідейно-

художній аналіз поезії «Легенда про вічне життя», пов’язуючи її з поезією 

збірки «Зів’яле листя», визначити провідні мотиви твору; удосконалювати 

вміння виявляти самостійність щодо аналізу поезії, організовувати власну 

діяльність. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 91-95 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=v4y2ySoyZ34&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті 

(ОСНОВНЕ): 

Біблія завжди служила джерелом мудрості щодо покаяння, морального 

самовдосконалення і пізнання істини. Вона давала той ідеал, духовну 

підтримку, яких митці не знаходили в реальному житті. Важливу роль відіграла 

Біблія й у становленні української літератури.  

Письменники XIX століття зверталися до неї як до джерела своєї творчості. 

Не винятком стала і творчість І. Франка. Оригінальна інтерпретація ідей 

християнського гуманізму відчутна в багатьох поезіях митця. Це і "Легенда про 

вічне життя", "Строфи", "Притча про сіяння слова Божого". Поет перемежовує 

їх із власним світобаченням, творчою уявою, неперевершеною поетичною 

майстерністю, створює оригінальні шедеври, наповнені життєвою правдою. 

Його твори несуть гуманістичний, загальнолюдський зміст, постають проти 

поклоніння і сваволі, несуть головне: доброту і любов. І. Франко зміг втілити в 

них найголовніші закони людського буття та взаємин. Найбільше значення 

Біблії І. Франко бачить у проповідуванні любові до ближнього. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4y2ySoyZ34&ab_channel


Наступною після «Зів’ялого листя» була збірка поезій І. Франка «Мій 

Ізмарагд», яка вийшла 1898 року. У передмові письменник так пояснює назву 

збірки: «Ізмарагдом звався в старій Русі збірник статей та притч, почасти 

оригінальних, а почасти повибираних із грецьких писань отців церкви, 

підібраних так, щоби цілість становила неначе повний курс практичної 

християнської моралі». 

Збірка «Мій Ізмарагд» складається із шести циклів: «Поклони», 

«Паренетікон», «Притчі», «Легенди», «По селах», «До Бразилії». 

Ставлення Івана Франка до своєї збірки: «Я бажав зробити,- пише автор, - 

свою збірку наскрізь моральною».  Таким чином збірка «Мій Ізмарагд» у цілому 

є суб’єктивно - риторичною. У ній (за винятком першого й останнього циклів) 

не порушуються соціальні та суспільно-політичні питання. «На чужу основу я 

накладав свої власні узори»,- пише І.Франко. Текст творився з певною 

настановою – викликати в читача відповідний психологічно - інтелектуальний 

стан. «А тобі, любий брате чи люба сестро, що читатимеш оті рядки «не 

мудрствуя лукаво», бажаю того душевного супокою, того м’якого, ніжного, 

щирого настрою, який знаходив я…» Автор прагне, щоб у душу читача упала 

хоч крапля «доброти, лагідності, толерантності не тільки для відмінних 

поглядів і вірувань, але навіть для людських блудів, і похибок, і прогріхів». 

Йдеться про розуміння людської природи і сутності людини. 

   Так уже влаштоване наше життя, що ми не можемо без інших людей, без 

спілкування, співпраці з ними, їхньої допомоги й підтримки і, звичайно, їхньої 

любові. Мабуть, і найбільший егоїст не буде почуватися щасливим, маючи все 

для задоволення своїх потреб, але залишений сам - один. Тому цілком 

природною є потреба людини любити, бути коханою, мати сенс життя. 

Над цим у своїй філософській ліриці розмірковує І. Франко, над цим 

поміркуємо і ми, адже у «Легенді про вічне життя» письменник продовжує тему 

любові й висуває тезу про взаємне кохання як критерій щастя, розмірковує про 

безсмертя людини, драматизм і дуже часту непередбачуваність людських 

стосунків. 

«Легенди про вічне життя» 

Тема: поетичний роздум поета про сенс буття людини (для чого живе, що 

є для неї  найцінніше). 



Ідея: автор розкриває трагізм людського існування у світі облуди і фальші. 

Неможливість людського щастя без взаємного кохання (ніяка сила не 

спроможна змусити любити). 

Основна думка: 

«А без щастя, без віри й любові  внутрі 

Вічно жить – се горіть вік у вік на кострі!» 

Віршовий розмір: чотиристопний анапест 

 

Римування: паралельне 

Сюжетні елементи композиції: 

 Експозиція: 

Олександер Великий весь світ звоював 

І отсе в Вавілоні, мов бог раював. 

А побожний аскет вік в пустині прожив 

 Зав’язка: 

На ж тобі сей малий золотистий горіх. 

 Розвиток дії і кульмінація: 

А без щастя, без віри й любові внутрі 

Вічно жить — се горіть вік у вік на кострі! 

Ні, богине! Візьми свій дарунок назад! 

 Розв’язка: 

Прояснів його ум, серце збулось химер, 

А в опівніч саму Олександер умер. 

До циклу «Легенди» збірки «Мій Ізмарагд» увійшла філософська «Легенда 

про вічне життя», у якій І. Франко розмірковує про те, чим є людське життя, 

про його сенс, цінність. Для поета-борця «життя» — то борня», проте й у цій 



поезії автор звертається до теми нерозділеного кохання, зради, брехні («любов 

— то брехня»). 

 

«Побожний аскет», проживши весь вік у пустелі та заслуживши молитвами 

та постом прихильність богині, здобув священний дар — золотистий горіх, що 

дарував вічне життя. Але античний мудрець відмовляється від подарунка. Він 

віддає його Олександру Македонському (356-323 рр. до н. е.), прозваному за 

життя Великим. 

Закоханий у персіянку Роксану, цар віддає священний горіх дівчині. Та 

вона кохає іншого — генерала Птоломея. Проте й цей геніальний полководець 

не уявляє свого безсмертя з вродливою Роксаною, зате готовий ділити його з 

куртизанкою. Куртизанка ж приносить горіх безсмертя отруєному Роксаною 

Олександру, адже кохає царя, але він знову відмовляється від вічного життя й 

кидає горіх у вогонь. 

«Легенда про вічне життя» І. Франка — це поетичний роздум про смисл 

буття людини — для чого вона живе, що є для неї найцінніше. Чарівний 

горішок безсмертя отримували по черзі аскет, цар, коханка царя, генерал, 

куртизанка. І кожен із них не наважився скористатися ним, адже життя — це 

вічна боротьба. 

А життя без кохання — ніщо. І ніякі скарби, ніяка сила не примусить 

полюбити іншого щиро, від душі, вірно: 

«А без щастя, без віри й любові внутрі Вічно жить — се горіть віку вік на 

кострі!» 



Використовуючи казковий сюжет, І. Франко розглянув важливу 

філософську проблему про життя і смерть та дійшов висновку, що людина має 

жити стільки, скільки їй відпущено, дано. 

4. Перейдіть за посиланням:  

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5929691 

 

Код доступу –  5929691 

Напишіть Ваше прізвище та ім’я. 

Роботу можна буде виконати до 20.11.2020 (17:00), бо пізніше 

посилання стане не активним! Якщо виникають запитання – 

дзвоніть 0939782750. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

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

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5929691
mailto:ledishade@ukr.net

