
Урок 23-24 

Тема: Поема «Мойсей» - один із вершинних творів  І. Франка. Проблематика твору 

Мета: допомогти учням засвоїти ідейно-художній зміст поеми, усвідомити її значення в 

літературі та в житті; розвивати навички аналізу ліро-епічних творів, їх проблематики, 

основних ідей, проведення аналогій із сучасністю, висловлення власних думок з приводу 

прочитаного; виховувати національну самосвідомість, історичну пам’ять, почуття поваги 

до духовних надбань нашого народу; продовжити роботу над твором І. Франка «Мойсей». 

Пояснити біблійну основу поеми. Дослідити історію написання твору. Окреслити 

проблематику поеми, охарактеризувати образ Мойсея, опираючись на текст. Розвивати 

вміння висловлювати власні думки. Виховувати інтерес до творчості І. Франка 

Обладнання: презентація 

Тип уроку: дистанційний 

 

Матеріали до уроку 

I. Організаційний момент. 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

Сьогодні я хочу побачити те, що часом буває непомітним: сміливість у скромних, 

комунікабельність – у мовчазних, рішучість – у невпевнених, а жагу до знань і плідної 

співпраці – у всіх! Нехай наш урок дійсно стане для вас дослідженням, відкриттям, 

черговою сходинкою до пізнання величі нашого народу. 

III. Повідомлення теми та мети уроку 

Проблема народу та вождя — загальнолюдська й споконвічна, як і проблема вибору. 

Народ, який хитається між двома силами переживає глибоку драму. Тривалою неволею в 

людях була витравлена ідея вільного, незалежного життя. Задоволення плотських потреб 

— така сутність буття, позбавленого свободи й духовності. Але чи достатньою є для 

повнокровного життя народу чиста ідея, що спирається лише на глибоку віру? Це та 

багато інших питань ми розглянемо на сьогоднішньому уроці, глибше знайомлячись із 

вершинним твором І. Франка «Мойсей». 

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями нового матеріалу. 

1. Розповідь учителя. Історія написання твору. 

1904 рік... Подорожуючи Італією, Іван Франко захоплюється картинами Рафаеля, 

Леонардо да Вінчі, проте найбільше його вразила скульптура Мойсея, створена на початку 

XVI ст. Мікеланджело Буонарроті. «Він довго вдивлявся в ту горду постать, в це розумне 

суворе лице, високе, натхненне чоло під кучерями волосся, що, немов два роги, стриміло 

вгору,— так згадує дочка Франка Ганна. — Тато з поїздки привіз альбоми з малюнками 

визначних малярів і інші пам'ятки, а також образ із статуї Мойсея. Цей образ зараз же 

повісив у себе в спальні над ліжком». 



Задум написати про Мойсея І. Франко виношував понад 20 років. Історична довідка 

тлумачить: 

«Мойсей зійшов на гору і отримав від Бога нові скрижалі. Коли він повертався, лице його 

світилося, бо на нього пала слава Божа. Це німб, який художники зображують навколо 

голів святих. Мікеланджело зобразив Мойсея з рогами. Це пов’язано з тим, що єврейське 

слово «каран» − «світиться», перекладено як «керен» − «роги».  Це пояснюється тим, що в 

єврейському письмі немає голосних.». - Хто ж такий Мойсей? Це лідер, людина, ватажок, 

керівник, пророк, учитель, світоч. 

Історична довідка з «Біблейської енциклопедії» 

Народився Мойсей приблизно за 1575 років до Христа в сім’ї Аврама. Під час побиття 

дітей мати у кошику пустила його водою, бо знала, що за течією купається донька 

фараона. Освіту і виховання, досвід воєначальника отримав при єгипетському фараоні. 

Вперше задумався про важку долю євреїв у сорокарічному віці. Рятуючи іудея, вбив 

єгиптянина. Переховувався 40 років у свого тестя, який був священиком. Першим 

провидінням став терновий кущ біля гори Хорив. Господь назвав себе Єговою (Сущим). 

Дива Господа — палиця стала змією, рука хворою на проказу. Помічником проголошено 

Аарона, брата Мойсея. Кари Бога єгиптянам за небажання відпустити євреїв: сарана, жаби, 

смерть немовлят. Шлях лежав через Аравійську пустелю, яку мали подолати 600 000 

чоловіків з майном. Мойсей своїми молитвами рятував людей від спраги, голоду і 

нападників. Поблизу гори Сінай євреї вперше почули 10 Божих заповідей і настанови 

щодо церковного і громадського устрою. Замість поклоніння Богу, іудеї почали 

поклонятися золотому бику, якого розтрощив Мойсей, перед цим побивши скрижалі із 

заповідями. Чотири рази піднімався Мойсей на Сінай і перед кожним сходженням на гору 

постився по 40 днів. Так пройшло два роки. Зухвалість іудеїв постійно давала себе взнаки: 

надмірність у їжі (переїдання перепілками), ігнорування манни, протести під проводом 

Аарона і Датана, небажання воювати за землю обітовану. Через це євреї були покарані 

Господом і приречені на 40-річне блукання пустелею (померли всі, кому було за двадцять, 

крім Ісуса Навина та Халева). За те, що Мойсей і Аарон не завжди слухали Єгову, 

отримали покарання — померти поза землею обітованою. Помер Мойсей у 120-літньому 

віці на горі Нево, побачивши здалеку мету свого життя. 

2. Аналіз твору Івана Франка "Мойсей" 

Літературний рід: ліро-епос.  

Жанр: філософська поема.  

Тема: зображення «смерті Мойсея як пророка, не признаного своїм народом» — так 

визначає тему сам автор і далі наголошує: «ця тема в такій формі не біблійна, а моя 

власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні». 

 Головна ідея: заклик вірити у свій народ, у своє майбутнє, позбутися рабської психології 

й будувати нове життя. 

Головні герої: ліричний герой, Мойсей, князь конюхів Єгошуа; Єгова (Бог); єврейський 

народ; супротивники Мойсея — Датан і Авірон; демон пустелі Азазель.  



Композиція: поема складається з прологу і двадцяти пісень. 

Віршовий розмір поеми: анапест (пролог написано ямбом). 

Біблійна основа твору 

Мойсей народився рабом у Єгипті. Один із фараонів наказав убивати кожного 

новонародженого єврейського хлопчика. Мати Мойсея доручила своє дитя Божій опіці: 

спочатку переховувала, а потім сплела з очерету невеличкий кошик, поклала туди сина й 

віднесла до річки Ніл. Знайшла його там дочка фараона, назвала Мойсеєм, що означає 

«витягнений із води». Якось він був свідком, як наглядач бив раба-єврея. Мойсей убив 

наглядача, а сам утік з Єгипту. Він одружився і пас стадо овець свого тестя.  

Сорокарічний Мойсей пас стадо і побачив перед собою кущ, що палав і не згорав. Коли 

підійшов ближче, почув голос: «Я Бог батька твого… Я справді бачив біду свого народу, 

що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я Болі його. А тепер іди 

ж, я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ Мій. Я буду з тобою» (Друга Книга 

Мойсеєва, Книга Вихід 3:12). 

Тільки після 10 кар, які Бог послав на Єгипет, фараон дозволив Мойсеєві вивести євреїв з 

неволі. Проте невдовзі передумав і переслідував ізраїльтян до Червоного моря. За наказом 

Божим Мойсей підняв над морем свою палицю і воно розступилося. Ізраїльтяни перейшли 

через море, а військо фараона поглинула вода.  

Через три місяці мандрівники прийшли до гори Синай. Тут Бог відкрив Мойсею свій 

Закон і дав йому 10 заповідей.  

Сорок років блукав зі своїм народом Мойсей по пустелі, учив і картав за непослух, як 

батько. Довів євреїв до границі Землі Обітованої, але народ забув, що він покликаний 

Богом і зневірився.  

Мойсей піднявся на гору Нево, щоб молитися. Там Бог показав йому землі Палестини, у 

які увійшов народ та не ввійшов туди їх вождь.  

У 120 років помер пророк Мойсей на горі Нево. 

Отже, не випадково звернувся Франко до образу Мойсея, до історії про те, як євреї 40 

років йшли до своєї держави, адже українці століттями блукали пустелею бездержавності. 

Поет порівнює ізраїльський та український народи, їхню боротьбу за звільнення, показує 

роль поводиря в цій боротьбі, зазначивши: «Ідея відбудови єврейської держави мене 

зацікавила, оскільки є вона начебто рідною сестрою нашої української ідеї відродження 

української держави». 

Поет використав біблійну історію про Мойсея, проте написав оригінальний твір, 

розкривши свій задум: «Ся тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і оспівана на 

біблійнім оповіданні». 

3.Порівняльна таблиця 



 

4.Проблематика поеми 

 вождь і суспільство;  

 митець і суспільство;  

 людина і суспільство;  

 добро і зло;  

 воля і рабство;  

 матеріальне і духовне;  

 юрба і народ;  

 самотність і натовп; 

 мрії і дійсність;  

 сумніви і віра;  

 людина в історії. 

5.Перегляд відео 

https://www.youtube.com/watch?v=fKaey3oEpDs  

V. Підбиття підсумків уроку 

Інтерактивна вправа «Мікрофон». 

• Продовжіть речення. 

«Поема «Мойсей» на мене справила …» 

«І. Франко відкрився для мене як …» 

«Мене вразило …» 

VІ. Домашнє завдання.  

1.Знати зміст, уміти аналізувати поему І. Франка «Мойсей», висловлювати про неї власні 

думки.  

https://www.youtube.com/watch?v=fKaey3oEpDs


2.Зробити короткий конспект 

3. Дати письмову відповідь на запитання: 

Чому Франко у поемі акцентує увагу на забавах дітей? Який  епізод з поеми розповідає 

про ставлення Мойсея до дітей? 

Завдання надіслати на мою пошту julia.n95@ukr.net  

mailto:julia.n95@ukr.net

