
Урок 21-22 

Тема: Поезії «Ой ти, дівчино,з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні». Філософська поезія.            

« Легенди про вічне життя» 

Мета:  продовжити знайомити учнів зі збірками І.Франка;  проаналізувати збірку поезій «Зів’яле 

листя»; розкрити світ почуттів і пристрастей, створений поетичною уявою майстра; пояснити 

особливості збірки; вміння самостійно планувати шляхи досягнення цілей вміння співвідносити 

власні дії із запланованими результатами. розвивати навички виразного читання, вміння 

визначатися у власній думці;виховувати в учнів усвідомлення того, що любов – це почуття, яке 

треба цінувати і берегти. 

Обладнання: презентація, відео до теми 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми та мети. 

   - Сьогодні на уроці ми будемо говорити про кохання. 

Прослухайте, будь ласка, запис і скажіть, хто виконує  пісню і хто автор слів цієї пісні? 

https://www.youtube.com/watch?v=IjH62V_oERM  

   - Цю пісню ви чуєте майже щодня. Але не кожен з вас знає, що виконується вона на слова 

І.Франка. Звичайно, ця пісня про кохання. Бо кохання – одне з найсвітліших, найпіднесеніших 

людських почуттів. Воно неповторне і вічне, як саме життя. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, яким 

було кохання  у Франка. 

Ми побачимо Франка зовсім іншим: ніжним, відвертим, закоханим, ми зазирнемо у 

найпотаємніші куточки його серця і впевнемося, що поезія Франка актуальна завжди. 

III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу 

1.Асоціативний кущ «Кохання» 

- Із чим у вас асоціюється це слово? 

2. Аналіз вірша «Ой ти, дівчино,з горіха зерня» 

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 із-за неподіленого кохання. 

https://www.youtube.com/watch?v=IjH62V_oERM


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…»). 

3. Аналіз вірша «Чого являєшся мені у сні» 

Автор: Іван Франко 

Рік: 1896 

Збірка: “Зів’яле листя” 

Літературний рід: лірика 

Жанр: ліричний портрет 

Провідний мотив: нерозділене кохання 

Віршовий розмір: чотиристопний ямб 

Вірш «Чого являєшся мені у сні» увійшов до славетної збірки «Зів’яле листя», створеної 1886 року. 

Покладений на музику композитором К. Данькевичем, він став популярним романсом. 

Вірш «Чого являєшся мені у сні» — це зворушливий монолог, що вражає відображенням 

внутрішньої боротьби, душевних мук ліричного героя. 

Закоханий юнак, який любить дівчину безнадійно, вона не відповідщає на його кохання. Він 

намагається вирвати її із серця, бо любов завдає йому страждань. 

Чого являєшся мені у сні? 

Чого звертаєш ти до мене 

Чудові очі ті ясні, сумні, 

Немов криниці дно студене? 

Чому уста твої німі? 

Читаєш вірш і відчуваєш всю силу почуття, глибину страждань цієї зраненої коханням людини. Туга 

відчувається у сповнених великого душевного болю, в епітетах і порівняннях, використаних у вірші. 

Вони передають частину образу коханої, її стриманість у ставленні до ліричного героя. 

Про те, що ця любов закоханого не знаходить відгуку в серці дівчини, свідчать у поезії словами 

«німі уста», «криниці дно студене» її прекрасних очей. 

Однак бажання забути образ милої було миттєвим. Ліричний герой просить хоч у сні приходити до 

нього і приносити змученому серцю миті щастя 

Так ниє серце, що в турботі, 



Неначе перла у болоті, 

Марніє, в’яне, засихає. 

Як яскраво, поетично і разом із тим правдиво зумів передати поет невимовні страждання 

люблячого серця, гіркоту нерозділеного кохання. Написати так може лише любляча людина, яка 

все це сама вистраждала. 

І це було дійсно так. Франкові «тричі приходила любов». 

Ольга Рошкевич — перша і незабутня любов поета, Юзефа Дзвонковська, яка відмовила Франкові 

свідомо, знаючи про свою смертельну недугу, Целіна Журовська — «гордая душа». 

Не склалося його кохання, і з’явилися ці чудові поетичні рядки. 

Який докір, яке страждання, 

Яке несповнене бажання 

На них, мов зарево червоне, 

Займається і знову тоне 

У тьмі? 

Тільки вміючи так, до самозабуття, до самозречення, кохати, тільки маючи такий могутній, 

неповторний талант, можна було створити прекрасну пісню великої любові, яка хвилюватиме й 

захоплюватиме серця людей вічно. 

4.Опрацювання «Легенд про вічне життя» 

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. 

Паспорт твору 

Автор: І. Франко. 

Назва твору: «Легенда про вічне життя». 

Тема: розповідь про прагнення людей здобути вічне життя, їх нездатність керувати обставинами та 

власним щастям. 



Ідея: возвеличення взаємного кохання як одного із критеріїв людського щастя, прагнення людини 

бути щасливою, навіть якщо для цього треба відмовитись від безсмертя. 

Рід: лірика. 

Жанр: філософська поезія 

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. 

IV. Підсумок уроку. 

Рефлексія. 

1. Технологія«Незакінчене речення». 

Завдяки уроку дізналися … 

На цьому уроці навчилися… 

Найбільший мій успіх - це… 

Найбільші труднощі  відчули… 

Сьогодні мені не вдалося... 

Я й не підозрював... 

На наступних заняттях я хочу… 

Настрій на уроці був… 

На сьогоднішньому уроці ми з вами через призму твору І.Франка побачили, що людське життя 

непередбачуване: ми народжуємося, живемо, творимо, здійснюємо подвиги, досягаємо нових 

вершин заради любові. А без неї людина не прагне до вічного життя, бо саме любов і є сенсом 

людського буття. Завершити урок я хочу словами Марії Терези: 

…життя-це виклик, прийми його, 

життя-це обов'язок, виконай його, .. 

життя-це любов, насолоджуйся нею, .. 

життя таке чудове, не погуби його!  

Домашнє завдання. 

1.Дати відповідь на запитання «У чому я бачу сенс свого життя?». 

2. Читати поему «Мойсей» 

3.Надіслати завдання на пошту julia.n95@ukr.net  

mailto:julia.n95@ukr.net

