
Урок 31 

Тема: Контрольна робота № 2 «І. Франко – титан духу і думки» 

Мета:  систематизовати та узагальнити знання про творчість І. Франка; розвивати творче 

мислення та писемне мовлення, уміння систематизувати здобуті знання та критично їх 

осмислювати; виховувати прагнення досягнути високого результату. 

Обладнання: роздатковий матеріал 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I. Організаційна частина. 

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ 

Сьогодні у вас контрольна робота з теми «І. Франко – титан духу і думки». 

III. ІНСТРУКТАЖ УЧИТЕЛЯ 

Завданням є виконання тестів, дати поширену відповідь та написання власного 

висловлення. 

1-6 завдання = 1 бал 

7-8 = 1,5 бала 

9 = 3 бала 

ІV. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Укажіть місце народження Івана Франка: 

А     Дрогобич; 

Б     Станіславів (нині Івано-Франківськ); 

В     с. Нагуєвичі Дрогобицького повіту; 

Г     Львів; 

Д     Чернівці 

2.  Де отримав гімназійну освіту І. Франко? 

А    у Львові; 

Б    Дрогобичі; 

В    Відні; 

Г    Перемишлі; 



Д    Коломиї 

3. Укажіть твір І. Франка, з якого взято уривок: 

«В житті ти мною згордувала, Моє ти серце надірвала, 

Із нього визвала одні, Оті ридання голосні – Пісні»? 

А     «Гімн»; 

Б      «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...»; 

В     «Чого являєшся мені...»; 

Г      «Мойсей»; 

Д     «Я не тебе люблю, о ні!..» 

4. Роксана з «Легенди про вічне життя» віддала чудодійний горіх 

а) аскету;        

б) Птолемею;         

в) Олександру. 

5. Підзаголовок «Із записок відлюдька» має твір І.Франка 

а)  «Сойчине крило»; 

б)  «Перехресні стежки»; 

в) «Украдене щастя». 

6. Який твір І.Франка розпочинається такими словами: 

«Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, Людським  

презирством,  ніби  струпом  вкритий»!? 

А     «Іван Вишенський»; 

Б      «Гімн»; 

В     «Смерть Каїна»; 

Г     «Мойсей»; 

Д     «Чого являєшся мені...» 

7.  Що символізує образ дуба у вірші І. Франка «Розвивайся ти, високий дубе»? 

8. Підтвердьте, спираючись на тексти поезій збірки І. Франка «Зів’яле листя», думку М. 

Коцюбинського: «…Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувства і 

розуміння душі людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу: чи поетові 

борьби, чи поетові-лірикові, співцеві кохання і настроїв.» 



9. Складіть невелике висловлювання на тему : « Моє ставлення до головної героїні новели 

І. Франка «Сойчине крило». Чи заслуговує вона прощення?» 

Завдання надіслати на пошту julia.n95@ukr.net  

 

 

Урок 32 

Тема: Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язків з 

Європою. Основні риси українського прозового модернізму. 

Мета:  пояснити та ознайомити з терміном модернізм та «нова школа» у прозі; 

охарактеризувати течії модернізму,  називати риси українського прозового модернізму; 

визначати цінність літератури модернізму, виховувати толерантність та вміння 

висловлювати власну думку. 

Обладнання: презентація, відео до теми 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I. Організаційна частина. 

II. Оголошення теми і мети уроку 

Сьогодні на уроці ми будемо працювати над темою, що стосується української прози, 

поговоримо про модернізм,визначимо основні його риси і напрямки. 

III. Опрацювання теми 

1.Літературна розминка 

Подивіться, будь ласка, на схему «Періодизація української літератури» і пригадайте 

стилі, притаманні кожному періоду, записавши їх у таблицю. 

 

  

Хронологічна таблиця «Літературні стилі» 

mailto:julia.n95@ukr.net


(Учні у дві колонки записують століття і стиль) 

1. Який стиль існував у давній українській літературі ХІ ст., коли виникли повчання, 

літописи, «житія» святих? (Монументальний стиль) 

2. А у ХІІ ст., коли «писалося» «Слово про похід Ігорів», який стиль існував? 

(Орнаментальний) 

3. Який стиль в літературі існував у ХVІ  столітті? (Ренесанс) 

4. Хто назве стиль  доби Григорія Сковороди, а саме початку ХVІІІ ст.? (Бароко) 

5. Який стиль «панував» у кінці ХVІІІ ст.? (Класицизм) 

6. Який стиль (напрям)  в українській літературі започаткував Г. Квітка-Осно’яненко на 

початку ХІХ ст.? (Сентименталізм) 

7. Яке «забарвлення» мають ранні твори Тараса Шевченка, написані у першій  половині 

ХІХ ст., тобто назвіть стиль? (Романтизм) 

8. Який стиль притаманний творам І. Нечуя-Левицького та П. Мирного, тобто кінцю ХІХ 

та початку ХХ ст.? (Реалізм) 

Молодці! Залиште один рядок для стилю, який ми сьогодні вивчатимемо. До речі, слова 

«стиль» і «напрям» доволі часто є словами-синонімами. 

2. Асоціативний кущ 

Які у вас асоціації до слова модерн? 

(Модерн — новий, сучасний, незвичайний, модний) 

3.Пояснення вчителя 

Модернізм (від латин. modernus – сучасний, буквально – осучаснений) – напрям в 

образотворчому мистецтві, архітектурі й світовому письменстві, який зародився на 

початку XX ст., але пережив період свого розквіту в літературі лише після Першої 

світової війни, а в малярстві та архітектурі не вичерпав себе й досі. 

У літературі, як зарубіжній, так і українській, до того чи іншого літературного напряму 

належать письменники, які мають спільні принципи художнього зображення, естетичні 

ідеали та уподобання (тобто спільний художній метод). Найвизначнішими в історії 

літератури   напрямами й водночас художніми методами (стилями) є всі ті, що ми згадали 

і записали в таблицю. Модернізм – це загальна назва сукупності літературних тенденцій 

нереалістичного характеру на межі ХІХ-ХХ ст.  

Головні ознаки модернізму:  

• перевага інтуїтивного, ірраціонального начала над логічно-раціональним;  

• вищість таланту й мистецтва;  



• головним знанням уважалася не наука, а поезія, краса, що здатна проникати в глибини 

буття;  

• звільнення мистецтва від практичних цілей («мистецтво для мистецтва») та від жорстких 

канонів.  

Модернізм виник у Франції, пов’язаний з іменами Ш. Бодлера, A. Рембо, П. Верлена,        

Е. Верхарна, М. Метерлінка, В. Брюсова, О. Блока, Р.-М. Рільке. В українській літературі 

модернізм набув специфічних рис, ставши перш за все рухом до новітніх європейських 

течій.  

В українській літературі модернізм  не проявився у повному й концептуальному виді, 

однак засвідчив себе рядом формальних особливостей поетики та зразками нетрадиційно 

суб'єктивно-індивідуалістичного розуміння людини й дійсності. 

Художня думка в Україні в цілому зберегла віру в суспільно-політичні, національні, 

моральні, гуманістичні ідеї  ХVІІІ-ХІХст.,  коригуючи й оновлюючи їх відповідно до 

власних обставин історичного і духовного розвитку. 

Тоді чітко визначилися дві основні тенденції літературного розвитку. Одна – традиційна, 

просвітницька, народницька. Друга – виразно новаторська, зорієнтована на європейські 

віяння і здобутки, в основному модерністська. Але в українському письменстві ранній  

модернізм виявився явищем не так естетичним, як культурно-історичним, а це означало, 

що національній самоідентифікації в художніх текстах модерністського звучання митці 

приділяли особливу увагу. Іван Франко справедливо наголошував, що письменники 

модерністського напряму виявляли себе патріотами, адже намагалися «цілком модерним 

європейським способом» у літературі відтворити «своєрідність життя українського 

народу». 

4. Пояснення про « нову школу» 

Для творів молодих прозаїків, які в літературознавстві отримали назву «нової школи» 

(Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Володимир Винниченко, 

Богдан Лепкий), властиві інтелектуалізовані роздуми героїв про індивідуальні й 

загальнокультурні проблеми, елементи психоаналізу в розкритті характерів, оприявнення 

сфери підсвідомого, соціальної і масової психології. На перший план виходять новітні 

форми й засоби зображення: міфологічні образи, символи, імпресіоністичне нюансування 

людських почуттів і думок. 

Жіночі образи-характери в літературних творах уже набули цілісності й самодостатності. 

Героїні модерної української прози вже усвідомлювали свою потенційну рівність у правах 

і обов’язках із чоловіками. Актуальність відтворення «духу доби» увиразнювали ідеї 

фемінізму й емансипації. Письменниці-модерністки (Наталя Кобринська, Любов 

Яновська, Уляна Кравченко, Людмила Старицька-Черняхівська, Христина Алчевська) у 

своїй прозі розкривали теми, які досі були майже заборонені. Інтелектуальний напрям 

українського літературного модерну в ліриці й драмі очолила Леся Українка, у прозі – 

Ольга Кобилянська. 



Також для модерних прозових творів цього періоду властиві психологізм, ліризація та 

поширення малоформатних жанрів. «Традиційна «мала» епічна форма... на початку XX ст. 

стала провідним жанром у тогочасній прозі, художньо досягаючи небувалого розмаїття 

модифікацій. Полістильні, різнотематичні, поглиблено психологічні, жанрово поліфонічні 

оповідання характеризувалися активним взаємопроникненням епічного, ліричного й 

драматичного начал». На думку І. Франка, письменники нової генерації втілювали в 

новелах чуттєві рефлексії душі, яку вони малювали, що породжувало «несвідомий наклін 

до ритмічності і музикальності». 

ІV. Підсумкова  частина. 

1. Зробити конспект та вивчити його  

2. Читати  новелу М. Коцюбинського «Intermezzo». 

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