
Урок 29 

Тема: Роль Івана Франка в розвитку драматургії й театру. «Украдене щастя». Значення творчості 

Франка, її актуальність. 

Мета:  формувати  уміння аналізувати драматичний твір (на прикладі драми І. Франка «Украдене 

щастя» щодо проблематики, теми, ідеї, образної системи, композиції; навички аналізу тексту; 

уміння знаходити потрібну інформацію; шанобливе ставлення до творчості І. Франка, 

усвідомлення його внеску у світову культуру; загальнокультурну: прагнення до літературної освіти. 

Обладнання: презентація, відео до теми 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I. Організаційна частина. 

II. Актуалізація опорних знань. 

1. Бесіда на повторення вивченого про драматичні твори 

✵ Які твори називають драматичними?  

✵ Назвати провідні жанри драми.  

2. План аналізу драматичного твору  

1) Історія написання твору. 

2) Жанр драматичного твору (комедія, трагедія, драма, трагікомедія), жанровий різновид. 

3) Тема, ідея, композиція, сюжет п’єси. 

4) Образи-персонажі. 

5) Роль ремарок у розгортанні дій у творі, характеристиці персонажів. 

6) Місце п’єси у творчому доробку письменника. 

7) Історія постановок твору на українській сцені. 

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

«Драма — моя стародавня страсть». — так писав Іван Франко в автобіографічному листі до 

Агатангела Кримського. Бурхливе захоплення драматургією і театром, пережите в юності, 

переросло в глибоку усвідомлену турботу письменника про створення національного репертуару 

для українського театру. І сьогоднішній урок присвячений вивченню драматургії Івана Франка. 

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Слово вчителя 

 



Драматургія — одна з багатьох граней рідкісного обдаровання Франка. У ній він так само сильний, 

як і в прозі та поезії. Писати п’єси Франко почав дуже рано, ще в гімназії. Крім драми «Три князі на 

один престол». яку ставив студентський гурток Львівського університету, в юнацькі роки він 

написав ще польською мовою п’єсу «Югурта». драму «Месть яничара». Драматург-початківець 

залишив недописаними кілька драматичних творів:». омул і Рем». «Славой і Хрудош». Молодий 

Франко також перекладав драматургію іноземних авторів. 

Паралельно з написанням і перекладанням п’єс письменник багато працював над історією та 

теорією драматургії й театру, часто виступав у періодиці зі статтями в цій галузі. Найвідоміша з них 

— «Русько-український театр». Провідною думкою цих публікацій було обстоювання Франком 

театру як школи життя і правдивості, повноти і щирості зображення дійсності в драматичному 

творі. Цих теоретичних засад драматург дотримувався і у власних п’єсах. У зрілому віці він написав 

комедію «Рябина». про становище галицьких селян-бідняків, драму «Учитель». з життя народних 

педагогів, драму-казку «Сон князя Святослава». романтичну драму «Кам’яна душа». комедії 

«Майстер Чирняк». (про долю ремісника) і «Жаби». (не збереглась) та низку менш значних 

драматичних творів. 

У своїх драмах Франко порушував проблеми, які хвилювали сучасників. Він уважав, що під час 

сценічного втілення п’єс глядач має перейматися високими ідеалами, а театр повинен стати 

справжньою «школою життя». Найвизначнішим сценічним твором Івана Франка вважають драму 

«Украдене щастя». 

2.Аналіз твору «Украдене щастя». 

2.1 Історія написання та історична основа твору «Украдене щастя».  

1891 р. у Львові було оголошено конкурс на кращу п’єсу. На цей конкурс драматург і подав свій 

твір під назвою «Жандарм». але члени журі, у якому переважали народовці, категорично 

відхилили п’єсу як аморальну. Аморальність її вони вбачали в нібито приниженні автором 

цісарської поліції.Через два роки Франко знову подає свою п’єсу на конкурс, але в ній уже немає 

найгостріших сцен конфлікту працелюбного селянина з поліцаєм, і називається вона тепер 

«Украдене щастя». На цей раз твір проходить за конкурсом, щоправда, здобуває тільки третю 

премію, а не першу, на яку заслуговує. 

У листопаді 1893 року п’єсу поставили на сцені. Львів вітав Франка. У Києві перша постановка 

відбулася в 1904 році. 

Яка ж історична основа твору? Ще під час відвідин Лолина Франко залучив свою кохану — Ольгу — 

до збирання фольклору. Рошкевичівна до свого одруження з Франком мріяла підготувати книжку 

з місцевими народними весільними піснями. Долучилась до цієї роботи і сестра Ольги. Вона 

записала «Пісню про шандаря». що й лягло в основу драми «Украдене щастя». Ця співанка-

хроніка, створена, очевидно, за гарячими слідами сімейної трагедії, вражає й сьогодні. У ній 

прозоро натякається на зраду чоловіка, але сцени вбивства шандаря з ревнощів немає. Існує 

думка, що саме Ольга Рошкевич пропонувала Франкові відкрасти своє щастя, коли вийшла за 

нелюба. Слова коханої Іван Якович вклав у вуста Михайла Гурмана, бо вважав, що так вони звучать 

природніше, ніж виголошені жінкою. 

2.3. Постановка проблемних запитань 

 



 Хто винен у трагедії героїв? 

  Хто в кого вкрав щастя? 

3. Робота над твором 

Жанр: соціально-психологічна драма. Проте наявні елементи трагедії: конфлікт героїв з 

нездоланними зовнішніми обставинами, один із них гине. 

Тема: на прикладі однієї селянської трагедії представлено панорамну картину галицький селян 

кінця XIX ст. 

Ідея: захист загальнолюдських цінностей, відкриття глибин людського духу простої жінки; 

осудження антигуманного світу з його соціальною нерівністю, нівелюванням духовної особи і 

ламання її долі. 

Композиція: п’єса містить п’ять дій. 

Проблематика твору: 

 право людини на кохання і щастя; 

 антигуманність суспільства; 

 індивідуальна свобода особи і патріархальна мораль; 

 влада людини над людиною; 

 влада чоловіка над жінкою; 

 права й обов’язки; 

 недотримання присяги і зрада; 

 честь і людська гідність; 

 життя і смерть. 

4. Бесіда за твором 

✵ Коли відбуваються події у творі?  

✵ Хто перебуває в центрі уваги впродовж усієї п’єси?  

✵ Сусідка Задорожних Настя вважає, що сім’я Анни і Миколи — найщасливіша в селі. Чи є в цьому 

хоч частка правди? 

✵ Яка трагедія сталася в Анни до одруження з Миколою? 

✵ Як ви оцінюєте вчинок братів? 

✵ Як ви ставитеся до Миколи? 

✵ Чи справді Микола — «туман вісімнадцятий». затуркана істота? Чи має він позитивні риси? Чи 

здатний на глибокі й щирі почуття? 

✵ Чи любив Анну Михайло? 

✵ Чи змінився Михайло після війська? 

✵ Чому Михайлові вдалося вирвати в Анни згоду стати коханою? 



✵ Чи вважаєте ви вчинок Анни зрадою чоловікові? Чи суперечить це заповідям Божим? 

✵ Як громада ставиться до Анни, чому Михайло допустив осуд коханої односельцями? 

✵ Що стало останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння Миколи? 

✵ Чи хотів Задорожний убити Гурмана? Чому таке сталося? 

5. Міні-диспут 

  Чи мали право герої драми на такі свої вчинки? 

 Чи правильними були шляхи відстоювання ними власних почуттів? 

6.Слово вчителя 

Персонажі «Украденого щастя». самі безталанні і діють мстиво й жорстоко. Попри світле начало в 

душі, вони перебувають у фатальному колі, поза своєю волею чинять зло, завдають страждань 

коханим. Драматург протестує проти їхнього свавілля, не виправдовує їхніх вчинків, адже кожен зі 

знедолених не чує страждань іншого. 

Допомагає розкрити ідейний зміст п’єси девіз, який написав драматург, подаючи на конкурс: «Ти 

сліпий на очі, на вуха і розум». — цитата з «Царя Едіна». Софокла. Це своєрідний епіграф до твору 

Франка. 

Кожен з героїв твору обкрадений долею і у своєму прагненні будь-якою метою здобути щастя 

уподібнюється сліпому Едіну, доля над яким насміялась. 

7. Перегляд фрагменту фільму 

https://www.youtube.com/watch?v=LX8dVNWrV0E  

V.Підсумок уроку. 

1.Гра «Вгадай твір за ознакою». Назвати твір І. Я. Франка, прослухавши інформацію про нього. 

✵ Події у творі відбуваються 31 грудня о 19-й годині.  

✵ Поезія, яка стала гімном українського національного відродження.  

✵ Твір про «любовний трикутник».  

✵ Твір про взаємини вождя і народу.  

2.Повідомлення д.з. 

1. Законспектувати статтю https://zbruc.eu/node/51609 

2.Зробити конспект лекції 

Завдання надіслати пошту julia.n95@ukr.net  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LX8dVNWrV0E
https://zbruc.eu/node/51609
mailto:julia.n95@ukr.net


Урок 30 

Тема: ЛРК № 1.Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю. 

Мета:  ознайомити учнів із життям і творчістю митця слова рідного краю; розвивати в учнів 

читацький кругозір, навички виразного декламування віршів, вміння грамотно висловлювати 

власні думки, почуття, робити висновки й узагальнення; формувати естетичні смаки учнів; 

виховувати любов до рідного краю, інтерес до творчого доробку поета, прищеплювати інтерес до 

наслідків власної праці. 

Обладнання: презентація, відео до теми 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

Слово вчителя 

Скільки  талановитих імен – письменників, художників, скульпторів і композиторів в Україні! 

Кожен історичний період багатий на видатних осіб. Та й наша Київщина має ким пишатися. Діти, 

кого ви знаєте із видатних людей нашого краю? 

Київщина є батьківщиною багатьох відомих людей області і країни. Серед талановитих уродженців 

такі: Чибісова Наталя Сергіївна; Чигирин Юрій Юрійович; Чикирисов Юрій Семенович. 

На території району також народились: Шалак Оксана Іванівна; Шанін Юрій Вадимович; Шаповал 

Мар’яна Олесандрівна та інші. Майже півстоліття жив і працював у Києві видатний і український 

поет Павло Тичина. 

ІІІ. Оголошення теми, мети 

Саме з його життям та творчістю ми познайомимося на сьогоднішньому уроці.                                               

Хто не знає історії рідного краю та людей, які творили і творять цю  історію, чи може осягнути 

минуле всієї держави? Тож, ми сьогодні почнемо із малого – вивчення літератури рідного краю. 

Саме такі уроки мають на меті познайомити з творчістю поетів-земляків, які найбільш дієво 

впливають на зміцнення духу українства. 

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу 

1. Робота з портретом Павла Тичини 

 



Завдання. Уважно розгляньте фотографію митця. Використовуючи прийом «Намисто», 

розкрийте внутрішній світ поета, особливості його характеру: 

інтелігентний, проникливий погляд, щирий, задумливий… 

2. Розповідь про життя і творчість письменника 

Він народився 21 січня 1891 р. в багатодітній сім'ї дя ка в Чернігівській області. Хлопчик ріс під 

впливом музики славетних українських композиторів Дмитра Бортнянського і Максима 

Березовського, з якою він познайомився, коли навчався у хорі при чернігівському монастирі. 

Перша вчителька прилучила юнака до української поезії. Ця джерельно чиста енергія культури 

українського народу надихнула Павла Тичину на літературну творчість. 

Пізніше навчання в Київському комерційному інституті Тичина поєднує з роботою в редакції 

журнала "Світло" та в театрі Миколи Садовського. Весна 1917р. була справжнім вибухом у 

творчості поета. Захоплений революційними подіями, проголошенням утворення Центральної 

Ради та автономії України Павло Тичина пише поему "Золотий гомін". У ній він передав 

величезну радість усіх українців, передчуття відродження Української держави. У ті дні 

П.Тичина працює в редакціях газет та журналів, бере участь у діяльності громадських 

організацій. Одночасно керує хором, бере участь у створенні масових театральних дійств, які 

відбувалися на площах Києва. 

 

3. Творчість письменника 

Вірш "Пам'яті тридцяти", збірки "Замість сонетів і октав", "Плуг" присвячені страшним подіям 

громадянської війни в Україні. У цих творах поет засуджує насилля, закликає до єднання проти 

гнобителів. 

У вересні - жовтні 1920 р. Тичина разом з капелою Кирила Стеценка здійснив гастрольну 

концертну мандрівку Правобережною Україною. Про свої враження поет розповів у повісті-

щоденнику "Подорож з капелою К.Г.Стеценка". Фашистська навала, загибель людей вразила 

серце поета, і він пише статті, виступає на радіо з осудом фашизму, зміцнює віру народу в 

перемогу. В цей час Павло Тичина написав поему "Похорон друга", вірш "Київ" та багато інших. 

Часто Павла Тичину називають українським просвітником. У своїх творах поет відгукувався на 

важливі події в історії України, надихав український народ на боротьбу за свою Вітчизну. 

«Сонячні кларнети» 



Почавши поетичну творчість уже за чернігівського періоду, Тичина в атмосфері Києва першого 

року державного відродження України закінчив першу свою книгу поезій «Сонячні кларнети» 

(1918, фактично вийшла в 1919), в якій він дав своєрідну українську версію символізму, 

створив власний поетичний стиль, який отримав власну назву — «кларнетизм».  

Кларнетизм — це світоглядна естетична концепція П. Тичини, унікально виражена за 

допомогою поетичних засобів (асонанс, алітерація, епітети, метафори). Перебуваючи в центрі 

революційних подій, Тичина написав книгу. Тому, що він стояв тоді понад партійними 

ідеологіями, йому вдалося дати в «Сонячних кларнетах» автентичний естетичний відбиток 

відродження своєї країни. 

https://www.youtube.com/watch?v=BDWKWY79GQ4&feature=emb_title 

 

"Партія веде" 

В умовах тотального антиукраїнського терору, розстрілу одних і самогубства інших 

письменників, Тичина в низці «партійно витриманих» книжок поезій капітулює перед 

насильством. Такими моторошно майстерними стали збірки «Чернігів» (1931) й особливо 

поезія «Партія веде», надрукована в газеті «Правда» (21. 11. 1933) та одноіменна збірка (1934), 

що стала символом упокорення української літератури сталінізмові. За ними з'явилася низка 

інших збірок з вишуканими назвами в дусі апології сталінізму: «Чуття єдиної родини», «Пісня 

молодості» (1938), «Сталь і ніжність» (1941). Абстрактно-експресіоністична майстерність цих 

збірок вражає перевагою ударних, ніби безоглядно наступальних ямбів у дусі гострих 

імперативів сталінської генеральної лінії партії. 

Друга світова війна ще посилила партійну «витриманість» збірок Тичини з патріотично-

оборонною тематикою: «Ми йдемо на бій» (1941), «Перемагать і жить!», «Тебе ми знищим — 

чорт з тобою» (1942), «День настане» (1943). Попри працю на державних посадах (вже від 

кінця війни міністр освіти, а пізніше голова Верховної Ради УРСР), яка забирала багато часу, 

Тичина видав низку поетичних збірок і за повоєнного часу: «Живи, живи, красуйся!», «І рости, і 

діяти» (1949), «Могутність нам дана» (1953), «На Переяславській Раді» (1954), «Ми свідомість 

людства» (1957), «Дружбою ми здружені» (1958), «До молоді мій чистий голос» (1959), 

«Батьківщині могутній», «Зростай, пречудовий світе» (1960), «Комунізму далі видні» (1961), 

«Тополі арфи гнуть» (1963), «Срібної ночі» (1964), «Вірші» (1968) та інші. 

Тичина не повірив у хрущовську десталінізацію і, лишившись далі на позиціях сталінізму, не 

відгукнувся на літературне відродження 50-х — початку 60-х років, навіть виступив з осудом 

шестидесятників. Тим самим його поезія (з мотивами величі партії, «дружби народів», 

звеличенням нового вождя Хрущова, «героїнь соціалістичної праці», колгоспних ланкових 

тощо) навіть в обставинах посилення брежнівського терору по зреченні Хрущова звучала вже 

явним анахронізмом і дедалі більше скидалася на автопародіювання. З'явилися й пародії, як-

от: «Трактор в полі: дир-дир-дир! / Хто за що, а ми за мир! // Краще з'їсти кирпичину / Ніж 

учить Павла Тичину» та ін. 

Душа моя — послухай! — 

Як яблуня в цвіту. 

https://www.youtube.com/watch?v=BDWKWY79GQ4&feature=emb_title


Моє життя, — кохана, — 

Мов срібнотканий сон. 

 

Життя моє — молитва 

Всевладниці Красі, 

Горіння — розцвітання 

В огні квіток-думок. 

Я стежу за хмарками, 

Ловлю їх світлий сум. 

Ах, серце ж те все в пісню 

Чудову переллє! 

 

Як ніч розкриє книгу — 

Я радо йду в свій храм. 

А в нім лиш зорі, зорі, 

А в нім поля, поля… 

 

Мов жрець, той жрець — послухай! — 

Молюсь, горю в огні. 

Бо на душі, — кохана, — 

Одно: люблю, люблю… 

V.Підсумок уроку 

1. Слово вчителя 

Людина, яка себе поважає, повинна знати історію не тільки рідного народу, а й рідного краю. Я 

сподіваюсь, що після сьогоднішнього уроку ви ще більше будете пишатися своїм краєм і краще 

вивчатимете історію рідного краю. 

2. Повідомлення д.з 

1. Законспектувати матеріал 

2. Проаналізувати вірш Тичини на вибір 



3.Готуватися до контрольної роботи 

Завдання надіслати пошту julia.n95@ukr.net  
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