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Група № 23 

Урок № 16 

Тема уроку: «Життя і творчість Олександра Олеся, 

світоглядні переконання митця. Неоромантичні й 

символістські тенденції у вірші “З журбою радість 

обнялась...”» 

Мета уроку: : знати основні віхи життєвого і 

творчого шляху Олександра Олеся; вміти 

розпізнавати символічний твір серед інших, 

характеризувати тематику і проблематику віршів Олександра Олеся, 

визначати їхні жанрові і ритмомелодичні особливості; розвивати національну 

свідомість як важливий фактор громадянської позиції кожного; виховувати 

любов до поетичного слова. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 240-243 у базовому підручнику: Українська література 

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

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

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6tryFwuJuXM&ab_channel  

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

Олександр Іванович Кандиба (літературний псевдонім — Олександр 

Олесь) народився 5 грудня 1878 року в містечку Білопілля на Сумщині. 

Крім поезії, драматичних творів, у творчій спадщині митця — прозові, 

публіцистичні твори, переклади з російської, білоруської, польської, 

сербської, болгарської, німецької, англійської, арабської мов, публіцистичні та 

літературно-критичні статті. 

По батьківський лінії його рід походив з чумаків, по материнській — з 

кріпаків. Батько, Іван Федорович, працював на рибних промислах в Астрахані, 

де й утопився у Возлі, коли Сашкові було 11 років. Мати Олександра 

залишилась сама з трьома дітьми. Виховувала дітей в любові. У чотири рок 

https://www.youtube.com/watch?v=6tryFwuJuXM&ab_channel


Сашко уже вмів читати. Незабаром перед ним почала відкриватися 

чарівна поезія Шевченкового «Кобзаря» . 

У рідному містечку навчався в початковій школі, потім у двокласному 

училищі. У віці 15 років Сашко вступив до хліборобської школи у містечку 

Дергачі неподалік від Харкова. Під час навчання у хліборобській школі 

починає видавати рукописний журнал «Комета», в якому друкує свої вірші, 

написані російською та українською мовами. Після хліборобської школи 

Олександр не мав права вступати до університету. Розуміючи це, він вивчає 

болгарську, сербську, польську мови, ще навчаючись у школі. Стає вільним 

слухачем агрономічного відділення Київського політехнічного інституту, але 

через матеріальні нестатки залишає його в 1903 році і вступає до Харківського 

ветеринарного інституту. Визначальним фактором у його житті стала поїздка 

на відкриття пам’ятника І.П. Котляревському в Полтаві. Тут молодий поет 

знайомиться з Б. Грінченком , В. Самійленком , М. Коцюбинським , Лесею 

Українкою. Він передає свої вірші до збірника «Багаття», що виходив в Одесі. 

Передреволюційні події 1905 року поет сприймає як необхідний процес 

оновлення, створює закличні бойові пісні. Його настроями пояснюється 

зроблені поетами переклади з російської «Марсельєзи» («Над залитою кров’ю 

землею»), «Варшавянки» («Хмари зловіще нависли над нами …»). Спад 

революції викликав у душі поета розчарування. 

1906 року, улітку, поет їде в Крим разом зі свєю майбутньою дружиною, 

студенткою Бестужівських курсів Вірою Сватською та її сестрою Ольгою. Тут 

він укладає свою першу книгу «З журбою радість обнялась». Книга мала 

багато схвальних оцінок. Наприклад М. Зеров писав: «Олесю не довелося 

завоювати своєї поетичної слави». Перша поетична збірка Олеся представляла 

його як ніжного лірика і як поета високого громадянського звучання. 

Революційне піднесення в 1905 році сприймається поетом як активний 

спротив силам зла, поневолення, а відтак журби у всезагальному значенні 

цього слова. В цей час він створює поетичні гімни: «Ми не кинемо зброї своєї», 

«З військом за волю боролися ми», «Жалібна пісня». Глибоко символічного 

значення набуває вірш «Айстри» (1905 р.). Якщо розглядати його в контексті 



суспільно-політичних подій, квіти, як люди , чекали змін , «рожевого ранку», 

мріяли про «сонячні дні» їм уявлявся прекрасний світ, «де вічна весна». 

Переживаючи поразку революції, Олесь готує нову збірку, призначення якої 

фокусується уже в самій назві: «Будь мечем моїм». Він каже, що його слово 

рідне для ворога вона має стати гострим, як меч, а для рідного краю — сонцем. 

Водночас він знаходить у собі сили готувати до друку шосту збірку поезій «На 

хвилях», що мала побачити світ на початку 1919 року. 

Перебуваючи в еміграції, у Відні друкує збірку сатиричних поезій 

«Перезва» під псевдонімом В. Валентін. У 1919–1922 роках разом з Антоном 

Крушельницьким та іншими земляками збирає кошти на допомогу 

голодуючим в Україні. Моторошні події голодомору 1921–1923 років поет 

зобразив у циклі «Голод». У драмі «Земля обітована» (1935 р) Олесь одним із 

перших в українській літературі розкриває суть сталінської політики . 

Помер Олександр Олесь 22 липня 1944 року в Парижі, де його і поховали 

на Ольшанському цвинтарі. 

 

Аналіз віршу «З журбою радість обнялась» 

Вірш “З журбою радість обнялась” датований 1906 роком складається 

всього з двох строф, в яких визначене поетичне кредо Олеся. 

Образ журби з радістю в обіймах наводить на думку, що не буває радості 

без журби, так, як і журби без радості. Напевно, життя – це химерне сплетіння 

болю, туги з любов’ю і щастям. Хіба б могла людина відчути радість, якби не 

знала, що таке печаль? 

У мистецтві, як і в житті, немає “білішого” і “чорного”. Від того, як 

складається життя митця, залежить настроєва тональність його творчості. 

Вид лірики: інтимна (любовна) 

Жанр: романс 

Віршовий розмір: чотиристопний ямб 

Тема: у житті людини є журба і радості, якими міниться життя. 

З журбою радість обнялась… 

В сльозах, як в жемчугах, мій сміх, 



І з дивним ранком ніч злилась 

І як мені розняти їх?! 

В обіймах з радістю журба. 

Одна летить, друга спиня… 

І йде між ними боротьба, 

І дужчий хто — не знаю я…  

Олесь висловив думку про те, що він і сам не знає, хто дужчий: журба 

чи радість. Ці почуття однаково дорогі поетовому серцю, бо вони наснажують 

і живлять його творчість. Може, творчість народжується зі страждання і стає 

джерелом розради для багатьох людей, які шукають відповіді на болючі для 

себе питання? 

Літає радість, щастя світле, Дзвенять пташки в садах рясних, 

Сміються знову трапи, квіти… А сльози ще тремтять на них. 

Критика 

Вірш будується як художній монолог у двох строфах, двох етапах 

сповіді. Ліричний сюжет розвивається на контрастах: зіставляються настрої і 

почуття душі героя-мрійника. 

Художня палітра твору забарвлена чарівною наспівністю і 

милозвучністю, яка досягається алітераціями та асонансами (у, о, а, і), 

символістський прийомом недомовлення, риторичним та анафорични 

запитанням. 

У вірші розкривається складна діалектика почуттів ліричного героя, 

силу яких увиразнють антитези, порівняння(сліз х перлинами). 

Журба і радість стають живими істотами, поміж них з’являється ліричне 

“я”. Реальне переплітається з містичним, надчасовим, витворюючи 

багатозначний образ художнього світу. 

 

4. Дайте відповіді на запитання: 

1) О. Олесь працював у стильовій течії: 

а. експресіонізму 

б. символізму 

в. неоромантизму 

г. імпресіонізму 



2) На які роки припадає розквіт таланту О.Олеся? 

а. 1920-1922 рр. 

б. 1910-1912 рр. 

в. 1900-1902 рр. 

г. 1905-1907 рр. 

3) Скільки збірок протягом десяти (1907-1917) років видав поет? 

а. 4 

б. 6 

в. 10 

г. 5 

4) В якому місті виходить перша збірка О.Олеся "З журбою радість 

обнялась"? 

а. Петербург 

б. Київ 

в. Прага 

г. Полтава 

5) О.Олесь народився на: 

а. Київщині 

б. Харківщині 

в. Сумщині 

г. Полтавщині 

6) В якому році відбулося перепоховання О.Олеся в Києві? 

а. 2015 

б. 2016 

в. 2014 

г. 2017 

7) Вірш "З журбою радість обнялась" надрукований в: 

а. 1906 р. 

б. 1907 р. 

в. 1909 р. 

г. 1911 р. 

5. Вивчіть вірш «ЧАРИ НОЧІ» напам’ять!!! (ЗНО) 

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

«ЧАРИ НОЧІ». Записати відео, де ви поезію декламуєте, та надіслати мені це відео 

у Вайбер –  0939782750! Але пам`ятайте, що при зустрічі чи в ZOOM, я можу 

запитати у Вас фрагмент. 

 

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


27.11.2020  

Група № 23 

Урок № 17 

Тема уроку: «“Чари ночі” Олександра Олеся – перлина інтимної лірики. Мотив 

краси, кохання й молодості. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у 

вірші “О слово рідне! Орле скутий!..”» 

Мета уроку: знати основне з творчої біографії О. Олеся; розуміти природу символів 

у його творчості, важливість мови для формування власної ідентичності; аналізувати 

основні мотиви у творчості; розмірковувати, чому герої не здатні дійти до омріяного, 

що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя; висловлювати власну 

думку про природу людини, її внутрішні боріння й роздвоєність; визначати жанр 

твору, ключові ознаки символістської поетики 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 244 у базовому підручнику: Українська література (рівень 

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

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

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

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

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

Олександр Олесь «Чари ночі» 

Рік написання — 1904  

Літературний рід: інтимна лірика.  

Жанр: романс (він став популярною народною піснею).  

Вид лірики: інтимна (любовна).  

Провідний мотив: захоплення красою життя й красою кохання.  

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.  

Римування: перехресне  

Ідея і тема: заклик любити життя, насолоджуватись його красою, цінувати кожну 

мить життя.  

Лірична оповідь у творі ведеться трьома особами: автора, ліричного героя, тебе.  

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


У вірші наявне обрамлення.  

Поезія побудована на паралелізмах.  

Художні засоби «Чари ночі»: 

«Сміються, плачуть солов’ї» — антоніми. Також використовуються метафори, 

анафора, епітети.  

Ліричність поезії «Чари ночі» посилюється влучними метафорами («тут ллються 

пахощі густі, там гнугься верби п’яні», «сміються, плачуть солов’ї і б’ють піснями а 

груди», «…уся земля тремтить в палких обіймах ночі»);персоніфікованим образом 

весни, яка завжди була символом молодості, краси, оновлення («весна іде назустріч 

нам», «весна бенкет справляє»). «Чари ночі» — філософська поезія, в якій поет 

закликає цінувати кожну мить короткочасного життя. Треба подивитися на природу, 

чари весни, на солов’їв — і кохати, мріяти, віддавати свою любов, тепло душі 

іншим, поки є час і можливість. Вірш став прекрасним романсом, гімном життю й 

любові. 

Сміються, плачуть солов'ї 

І б'ють піснями в груди: 

"Цілуй, цілуй, цілуй її, — 

Знов молодість не буде! 

 

Ти не дивись, що буде там, 

Чи забуття, чи зрада: 

Весна іде назустріч вам, 

Весна в сей час вам рада. 

 

На мент єдиний залиши 

Свій сум, думки і горе — 

І струмінь власної душі 

Улий в шумляче море. 

 

Лови летючу мить життя! 

Чаруйсь, хмелій, впивайся 

І серед мрій і забуття 

В розкошах закохайся. 

 

Поглянь, уся земля тремтить 

В палких обіймах ночі, 

Лист квітці рвійно шелестить, 

Траві струмок воркоче. 

 

Відбились зорі у воді, 

Летять до хмар тумани... 

Тут ллються пахощі густі, 

Там гнуться верби п'яні. 

 

Як іскра ще в тобі горить 

І згаснути не вспіла, — 

Гори! Життя — єдина мить, 

Для смерті ж — вічність ціла. 

 

Чому ж стоїш без руху ти, 

Коли ввесь світ співає? 

Налагодь струни золоті: 

Бенкет весна справляє. 

 

І сміло йди під дзвін чарок 

З вогнем, з піснями в гості 

На свято радісне квіток, 

Кохання, снів і млості. 

 

Загине все без вороття: 

Що візьме час, що люди, 

Погасне в серці багаття, 

І захолонуть груди. 

 

І схочеш ти вернуть собі, 

Як Фауст, дні минулі... 

Та знай: над нас — боги скупі, 

Над нас — глухі й нечулі..." 

 

Сміються, плачуть солов'ї 

І б'ють піснями в груди: 

"Цілуй, цілуй, цілуй її, — 

Знов молодість не буде!



 

Олександр Олесь «О слово рідне! Орле скутий!..» 

Рік написання:  1909  

Рід літератури: патріотична лірика.  

Жанр: ліричний вірш.   

За жанром це — медитація, історико-філософське осмислення ролі рідного слова, 

загалом митця в історичній долі народу.  

Тема: любов до рідної мови і заклик до її збереження.  

Ідея: рідне слово має стати духовною зброєю народу.  

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.  

Римування: кільцеве  

У вірші багато риторичних окликів. 

Три частини композиції виконують роль тези, антитези і синтезу. Поезія вибудувана 

як монолого — звертання ліричного героя до рідного слова. Анафоричне  » О слово 

рідне!» увиразнює не тільки композиції єдності, а й змістову наповненість, 

підкреслює щирість ліричної оповіді, схвильованість героя, зумовлює ораторські 

інтонації, патріотичні почуття. У його серці виникає біль через зневажливе 

ставлення до рідної мови й історичне безпам’яство співвітчизників.  

Наскрізна антитеза розгортає сюжет вірша. Поет використовує яскраві метафори й 

епітети : Ураїнське слово уподібнюється «скутому орлу», тобто поневоленому 

народові, слово якого звучало завжди як «співочий грім батьків моїх», а тепер 

«дітьми безпам’ятно забутий». 

 

О слово рідне! Орле скутий! 

Чужинцям кинуте на сміх! 

Співочий грім батьків моїх, 

Дітьми безпам'ятно забутий. 

 

О слово рідне! Шум дерев! 

Музика зір блакитнооких, 

Шовковий спів степів широких, 

Дніпра між ними левій рев... 

 

О слово! Будь мечем моїм! 

Ні, сонцем стань! вгорі спинися, 

Осяй мій край і розлетися 

Дощами судними над ним



4. Виконайте тестові завдання 

1) Поезія «Чари ночі» за жанром 

а. елегія 

б. послання 

в. романс 

г. ода 

2) Провідний мотив твору Олександра Олеся «Чари ночі»: 

а. краса літньої української ночі 

б. сенс людського життя 

в. оптимістичний погляд на життя 

г. краса життя і кохання 

3) У вірші "Чари ночі" є всі образи-символи, ОКРІМ 

а. Фауст 

б. Солов’ї 

в. Весна 

г. Україна 

4) У рядках: 

Сміються, плачуть солов’ї 

І б’ють піснями в груди: 

«Цілуй, цілуй, цілуй її — 

Знов молодість не буде! 

НЕМАЄ художнього засобу 

а. Паралелізм 

б. Антонім 

в. Метафора 

г. Оксиморон 

5) Укажіть рядок, у якому всі ключові слова стосуються поезії "Чари ночі" 

а. лірика, романс, кохання 

б. лірика, вірш, весна 

в. ліро-епос, поема, Фауст 

г. лірика, елегія, кохання 

6) Слова «О слово рідне!» в поезії «О слово рідне! Орле скутий!..» є 

а. епіфорою 

б. анафорою 

в. тавтологією 

г. рефреном 

7) Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..» написана в руслі 

а. імпресіонізму 

б. символізму 

в. неореалізму 

г. експресіонізму 

8) Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..» за жанром 

а. вірш-медитація 

б. вірш-послання 

в. ода 

г. елегія 

9) «Будь мечем моїм! 

Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, 

Осяй мій край і розлетися 

Дощами судними над ним», — так звертається поет до 

а. мистецтва 

б. свого хобі 

в. рідного слова 

г. думки 

10) Серед символів, які використовує О. Олесь у поезії «О слово рідне! Орле 

скутий!» НЕМАЄ 

а. Орел 

б. Дощі 

в. Меч 

г. Народ 



11) У рядках: 

«О слово рідне! Орле скутий! 

Чужинцям кинуте на сміх! 

Співочий грім батьків моїх, 

Дітьми безпам'ятно забутий.» 

НЕМАЄ художнього засобу 

а. Антитези 

б. Епітета 

в. Метафори 

г. Епіфори 

5. Вивчіть вірш «О СЛОВО РІДНЕ! ОРЛЕ СКУТИЙ!..» напам’ять!!! (ЗНО) 

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

вірш «О СЛОВО РІДНЕ! ОРЛЕ СКУТИЙ!..». Записати відео, де ви поезію 

декламуєте, та надіслати мені це відео у Вайбер –  0939782750! Але 

пам`ятайте, що при зустрічі чи в ZOOM, я можу запитати у Вас фрагмент. 

 

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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