
14.12.2020 

Група № 23 

Урок № 24 

Тема уроку: «Авангардні тенденції в українській 

літературі 1920-х років. Поет М. Семенко – 

сміливий експериментатор («Бажання», «Місто», 

«Запрошення»)» 

Мета уроку: ознайомлення учнів з основними 

ознаками авангардизму й футуризму в українській 

поезії 1920-х років, життєвим і творчим шляхом поета-

футуриста М. Семенка; висловлення власної думки з приводу поетичної 

майстерності М. Семенка, уміння висловлювати власну думку; виховання почуття 

гідності, любові до художнього слова, природи, рідного краю. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 10-15 у базовому підручнику: Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=HTTEpWubuOs&feature=emb_logo&ab_channel 

https://www.youtube.com/watch?v=IOAh0dLTQSY&ab_channel 

https://www.youtube.com/watch?v=MIprikFKSq8&ab_channel 

https://www.youtube.com/watch?v=FsVqgbYoJGA&feature=emb_logo&ab_channel  

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Мистецтво авангарду зруйнувало традиційні засади художньої творчості. 

Якщо стиль модерн був покликаний неприйняттям  індустріалізації та урбанізації, 

то авангард пов’язаний із цими процесами органічно. Він є прямим породженням 

нових ритмів життя, прискорених темпів змін, величезних емоційних та 

психологічних перевантажень і загалом світу, в якому  вирують катаклізми, а 

людина втрачає узвичаєну  точку опори. 

Авангард, авангардизм (від фр. avant — попереду та garde — охорона) — 

одна зі світонастанов модернізму, скерована на руйнування традиційних художніх 

законів, форм. Термін для означення так званих «лівих течій» у мистецтві, 

https://www.youtube.com/watch?v=HTTEpWubuOs&feature=emb_logo&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=IOAh0dLTQSY&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=MIprikFKSq8&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=FsVqgbYoJGA&feature=emb_logo&ab_channel


радикальніших, ніж модернізм. Узагальнена назва мистецьких течій, які виникли 

на межі ХІХ і ХХ століть.Комплекс явищ у мистецтві 1-ї третини XX ст., якому 

притаманне прагнення до радикального оновлення змістовних та формальних 

принципів творчості, і як наслідок, відмова від канонів мистецтва епох, що 

передували йому. Мистецтво авангардизму складне і суперечливе, воно містить у 

собі продуктивні пошуки нових художніх форм і бачення світу. 

Футуризм (від італ. futurismo та лат. futurum — майбутнє) — авангардний 

напрям у мистецтві, що розвинувся на початку XX століття здебільшого в Італії й 

відстоював крайній формалізм, пропагував культ індивідуалізму, відкидав 

загальноприйняті мовні та поетично-мистецькі норми.Творцем його вважають 

італійського письменника Філіппо Марінетті, який 1909 року опублікував у 

французькій газеті «Ле Фіґаро» «Маніфест футуризму» 

Футуризм — це мистецтво антигуманізму, яке має відбити настання часу 

техніки. Спрямування футуризму можна виразити трьома «М»: місто, машина, 

маса. Дві головні ознаки футуризму: по-перше, нове мистецтво зовсім не 

цікавиться людиною. Психологізм оголошується анахронізмом. Психологізм — 

характерна риса міщанської літератури, яка вмирає. Якщо цікавить душа — пізнай 

машину. По-друге, для цього мистецтва характерний винятковий динамізм, 

опоетизування руху, швидкості, зорові пошуки засобів зображення руху. Зупинка 

є злом, отже — футуристи вживали такі принципи динамізації («прискорення») 

свого художнього тексту: тексти записувалися без розділових знаків, без великих і 

малих букв. На думку футуристів, найбільше перешкод для руху роблять 

прикметники й прийменники. На перший план висувається дієслово. Футуризм — 

це тотальне заперечення, у тім числі й єства. Музикою міста вважався шум міста. 

Панувала поетизація потворного, антиестетизм: деякі футуристи, наприклад, 

видавали свої твори на шпалерах. 

Зародження  українського футуризму, засновником і лідером якого 

виступив М.Семенко, припадає на 1914 рік. Лідер українського футуризму 

Михайль Семенко видав збірку поезій «Prèlude», a 1914 — «Дерзання» і 

«Кверофутуризм»; за роки революції він видав ще 8 збірок. Активний організатор, 

він був засновником низки українських футуристичних угруповань і журналів: 

«Флямінґо» (1919 — 21), «Аспанфут» (1921 — 24) у Києві, а після переїзду до 

Харкова журнал «Нова ґенерація» (1928 — 30). Під тиском панівної комуністичної 



ідеології журнал змушений був стати бойовою трибуною «пролетарського 

мистецтва» і від деструкції перейти до пропаганди конструктивізму й 

супрематизму (низку статей надрукував у «Новій генерації» К. Малевич), а потім 

його зовсім заборонено. До «Нової генерації» належали, крім М. Семенка, поети 

Гео Шкурупій, Олекса Влизько, М. Скуба та ін., теоретик О. Полторацький. Деякий 

час під впливом футуризму був Микола Бажан. Близько до футуризму стояв 

Валер’ян Поліщук, що на футуристичній основі намагався створити власний 

напрям «динамічного спіралізму». Футуристи не мали такої видатної позиції в укр. 

літературі своєї доби, як символісти чи неокласики, проте вони активізували поезію 

новими темами й формами, а передусім експериментаторством. «Нова Генерація» 

пропаґувала модерні західно-європейські напрями (дадаїзм, сюрреалізм), що 

суперечило настановам офіційної критики, і журнал перестав існувати ще до 

загальної ліквідації літературних організацій у 1932. 

Урбанізм – тематика в мистецтві ХХ ст, зображення життя великих міст. 

Михайль Семенко був трагічною і надзвичайно яскравою постаттю 

української літератури, невиправдано забутим у часи монополії “соціалістичного 

реалізму”. 

Михайль Семенко «Бажання» 

Вид лірики: вірш-медитація. 

Жанр: ліричний вірш. 

Провідний мотив. Ліричний герой вірша «Бажання» хоче перевернути світ із 

ніг на голову, і тоді, на його думку, все стане на свої місця: діти отримають зорі, а 

гарна дівчина — барви, щоб її покохав хороший хлопець. 

Композиція. Вірш «Бажання» не поділяється на строфи, має тринадцять 

неримованих рядків. Поет використав верлібр, щоб повніше передати почуття 

героя: захоплення красою природи і сум через те, що навкруги, на його думку, 

немає ладу. 

«Бажання» художні  засоби: метафори: «перевернути світ», «поставити все 

догори ногами», «дати березової каші», «місяця стягнуть», «барви, що кричать 

весняно»; риторичні питання: «Чому не можна перевернути світ, щоб поставити 

все догори ногами?», «Але хто мені заперечить перевернути світ?»; риторичні 

оклики: «Хай би одягла на себе всі оті розкоші!», «о, хоч би тебе чорти вхопили!» 

Віршовий розмір. Твір написаний верлібром, не має внутрішніх рим, кожен рядок 



нерівнонаголошений, але в цілому вірш тяжіє до ямбічної форми. Вірш М. Семенка 

«Бажання», як і інші твори, відзначається мовними й формальними 

експериментами й намаганням епатувати читача. 

Михайль Семенко «Місто» 

М. Семенко протягом усього свого творчого життя експериментував із 

формою вірша, шукав власну інтонацію, невимушену й наближену до розмовної, 

розробляв і опрацьовував нові мотиви, зокрема еротичні та урбаністичні. 

Вірш «Місто» має яскраво виражений урбаністичний характер. 

Вид лірики: вірш-медитація. 

Жанр: ліричний вірш. 

Провідний мотив. У вірші «Місто» автор, використавши прийоми й засоби 

футуризму, не тільки відтворив життя великого мегаполіса, а й передав 

своє захоплення містом, що живе інтенсивним життям. 

Композиція твору. Вірш «Місто» — це одне речення, у якому немає жодного 

розділового знака. Щоб передати динаміку життя великого міста, автор розбив 

деякі слова на частини, а деякі частини слів об’єднав між собою таким чином, що 

утворилися цікаві й незвичні неологізми, значення яких без контексту не можна 

зрозуміти. 

Образи твору. Ліричний герой — людина, що добре відчуває місто, розуміє 

його, чує кожен звук. У вірші «Місто» центром є образ-символ міста, яке 

причарувало автора своїм рухом і неспокоєм. 

Художні засоби «Місто» звукові образи: «блимно й крапно»; зорові образи: 

«блиск лініями», «міняться силуетами»; дієслівні форми «сунути», «лізуть», 

«повзуть», «пересовуються», «міняться», «вирізують», «закріплюються» 

передають рух і створюють динамічну картину міста. Практично так автор передає 

зоровий образ міста; неологізми «автомобілібілі», «бігорух», «рухобіги», 

«життєдать», «житгєрух», «життєбензин» типові для футуристів, адже вони мали 

на меті оновити мову, нехтуючи усім попереднім культурним досвідом; 

Версифікація твору. Вірш «Місто» не поділяється на строфи, рими відсутні, 

відсутня і внутрішня рима. Вірш-речення записано так, шо кожне окреме слово чи 

словосполучення утворює рядок, підкреслюючи значення кожного з них. Крім того, 

така побудова допомагає створити звукові образи. Вірш М. Семенка «Місто» — це 

експеримент зі словом і звуком. Звуки відтворюють шум, гамір, суєту великого 



міста, але поет-футурист ніби упивається і димами від пахітоски (сигаретки), і 

чадом заводів, і запахом бензину, серед якого люди кахикають і кохаються. 

Михайль Семенко «Запрошення» 

Вид лірики: громадянська, публіцистична. 

Жанр: ліричний вірш-послання. 

Тема: Ліричний герой запрошує старших колег завітати на Батиєву гору 

Ідея: Заклик до старшого покоління інтелігентів, митців знайти спільну мову 

з новаторською молоддю 

Віршовий розмір: ямб 

Провідний мотив. У творі «Запрошення» автор закликає старше покоління 

інтелігенції знайти спільну мову з молодими митцями, запрошує всю небайдужу до 

творчості молодь у гості. 

Композиція. Вірш «Запрошення» не поділяється на строфи. Твір є 

пристрасним монологом молодого поета, який розкриває перед читачем 

різнобарвний світ модерної поезії. 

Образи твору. Головний образ твору «Запрошення» — це ліричний герой, 

молодий, сміливий, натхненний поет, який благає старше покоління не сприймати 

футуристів як звірів, а прийти до них у гості й помилуватися їхнім світом. 

«Запрошення» художні засоби: епітети: «бажання сміливе», «прекрасна 

гора», «сильні, молоді, сміливі люди»; порівняння: «не дивіться, як на звіра, на 

нас»; неологізми: «сніго-біле поле»; інверсія: «бажання сміливого»; риторичні 

питання: «Ви знаєте? Ви, певне не були там ніколи? Не гуляли по сніго-білому 

полю?»; риторичні оклики: «Ах, як тут гарно! Як тут симпатично й різнобарвно! 

Приходьте до нас у гості!» 

Версифікація твору. Вірш «Запрошення» — це верлібр, який не поділяється 

на строфи, не має рими, у тому числі й внутрішньої. 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 
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14.12.2020 

Група № 23 

Урок № 25 

Тема уроку: «Провідна роль поезії у 1920-ті роки. 

Павло Тичина. Основне з життя і творчості поета, 

трагізм його долі» 

Мета уроку: розуміти й пояснювати основні тенденції 

української поезії 1920-х р., її «вітаїстичність», 

познайомити з провідними поетами 1920-х р., вчити 

аналізувати поезію, розуміти трагізм творчої долі поета; розвивати вміння 

визначати основні мотиви поезії; давати власну оцінку творчості П. Тичини, 

виховувати емоційно-ціннісне ставлення до творчості поета. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 17-19 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=0kAJXIYww4s&feature=emb_logo&ab_channel  

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Павло Тичина народився 23 січня 1891 року, в селі Піски Козелецького повіту 

Чернігівської губернії, в Російській Імперії. Його охрестили 27 січня. Батько Павла, 

Григорій Тимофійович Тичина (1850–1906), був сільським дяком і одночасно 

вчителем у школі грамоти. 

Поет згадував: «У нашій хаті в першій кімнаті із земляною долівкою (а була 

ще й друга кімната, з дерев’яною підлогою) стояли дві довгі парти. На кожній 

парті сиділо душ по 10 або ж по 12 учнів. Не знаю, скільки мені тоді вийшло років, 

коли я однієї зими вже підсідав то до одного, то до іншого учня і якось швидко, 

непомітно для себе вивчився читати». 

Мати Марія Василівна Тичина (уроджена Савицька; 1861–1915) була на 11 

років молодша від поетового батька. 

https://www.youtube.com/watch?v=0kAJXIYww4s&feature=emb_logo&ab_channel


Павло Тичина мав 5 сестер: Єфросинію, Поліну, Оксану, Олександру і Наталію 

– і 4 братів: Михайла, Івана, Євгена та Костянтина. Найвідомішим із братів був 

Євген Тичина, який працював педагогом у Харкові. 

Як зазначає у критично-біографічному нарисі про поета літературознавець 

Леонід Новиченко, «суворість зашарпаного злиднями батька, нерідкі спалахи його 

гніву (що не завадило, однак, синові зберегти про нього пам’ять як про справедливу 

й гарну в своїй основі людину) пом’якшувалися сердечною і розумною добротою 

Марії Василівни – матері поета». 

Спочатку Павло вчився в земській початковій школі (її в Пісках відкрили 1897 

року). Його вчителькою була Серафима Миколаївна Морачевська. За добре 

навчання вона подарувала Павлові декілька українських книжок. Серед них 

«Байки» Леоніда Глібова, оповідання Марії Загірньої (Грінченко) про шахтарів – 

«Під землею». Першій учительці поет присвятив поему «Серафима Морачевська» 

(залишилася незавершеною; уперше опубліковано 1968 року в № 9 журналу 

«Прапор»). 

Морачевська, оцінивши чудовий голос і слух хлопця, порадила батькам 

віддати Павла в один із монастирських хорів Чернігова. Крім того, дітей у хорах 

також учили. Оскільки інших можливостей дати синові освіту Тичини не мали, 

вони прислухалися до поради вчительки. 

1900 року 9-річний Тичина, успішно пройшовши проби голосу, став співаком 

архієрейського хору при Троїцькому монастирі. Одночасно він навчався в 

Чернігівському духовному училищі. Регент хору виділяв Павла з-поміж інших 

хлопчиків-співаків, доручав йому навчати нотній грамоті новачків. Як правило, 

навчання відбувалося на могилі Леоніда Глібова, похованого в Чернігові на 

території Троїцького монастиря. У такий спосіб Тичина навчав нот свого брата 

Євгена, а також майбутнього хорового диригента Григорія Верьовку. 

У червні 1906 року помер батько Павла Тичини. 

Від 1906 року Павло Тичина пише вірші – почасти під впливом Олександра 

Олеся та Миколи Вороного. Перший відомий нам вірш Тичини – «Сине небо 

закрилося…» – датовано 1906 роком. Пізніше поет, переглядаючи свій архів, так 

відгукнувся про цей вірш: «Подивишся – аж смішно». 

Значний вплив на формування Тичини-поета мало його знайомство з 

Михайлом Коцюбинським, літературні «суботи» якого він відвідував з 1911 



року.1907 року Павло закінчив училище. Після цього в нього був єдиний, по суті, 

шлях продовжити освіту – в семінарії. Тож у 1907–1913 роках Тичина навчався в 

Чернігівській духовній семінарії. У старших класах він пройшов ґрунтовну 

художню школу у викладача малювання  Михайла Жука. Він також увів Павла 

Тичину в коло чернігівської інтелігенції. Товаришем Тичини в семінарії був Василь 

Елланський – майбутній поет Василь Еллан-Блакитний. 

1912 року в № 1 журналу «Літературно-науковий вісник» уперше надруковано 

твір Тичини. Це був вірш «Ви знаєте, як липа шелестить». 

1913 року Тичина опублікував три оповідання – «Спокуса» (в газеті «Рада» від 

17 жовтня), «Богословіє» (в газеті «Рада» від 6 листопада) та «На ріках 

вавілонських» (в № 3 журналу «Світло»), якій стали його своєрідним прощанням з 

бурсацькою та семінарською юністю. 

У 1913–1917 роках Павло Тичина навчався на економічному факультеті 

Київського комерційного інституту, але не закінчив його. Одночасно працював 

редактором відділу оголошень газети «Рада» і технічним секретарем редакції 

журналу «Світло» (1913–1914), помічником хормейстера у театрі Миколи 

Садовського (1916–1917). Улітку підробляв у статистичному бюро чернігівського 

земства. Так, влітку та восени 1914–1916 років Тичина працював роз’їздним 

інструктором і рахівником-статистом Чернігівського губернського земського 

статистичного бюро. Це дало йому можливість зробити низку цінних фольклорних 

записів. 

Згодом Тичина працював завідувачем відділу хроніки газети «Нова 

Рада»(1917) і відділу поезії журналу «Літературно-науковий вісник»(1918–1919), 

головою української секції Всеукраїнського видавництва(1919), завідувачем 

літературної частини Першого державного драматичного театру УСРР (1920).Коли 

розпочалася Перша світова війна, Київський комерційний інститут перевели до 

Саратова. Тож студент Тичина, щоб скласти зимові заліки 1915 року, мав 

добиратися в теплушках на Волгу. Захворів на переродження серця. Поет 

Володимир Самійленко, рятуючи Павла, запросив його до себе в Добрянку (нині 

селище міського типу Ріпкинського району Чернігівської області). Тут Тичина 

зустрів Наталю – своє перше кохання. Їй поет присвятив одну з найкращих 

ліричних поезій «Зоставайся, ніч настала…» Але закоханим не судилося бути 



разом; дівчина померла від сухот. Ця історія стала основою есе Павла 

Загребельного «Кларнети ніжності». 

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». 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. 

4. Вивчіть вірші «О ПАННО ІННО…», «ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА 

ШЕЛЕСТИТЬ…» напам’ять!!!(ЗНО) 

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

вірші «О ПАННО ІННО…», «ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ…». 

Запишіть відео, де ви поезію декламуєте, та надішліть 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, предмет, номер групи та № уроку. 
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