
17.12.2020  

Група № 21 

Урок № 17 

Тема уроку: «“Чари ночі” Олександра Олеся – перлина інтимної лірики. Мотив 

краси, кохання й молодості. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у 

вірші “О слово рідне! Орле скутий!..”» 

Мета уроку: знати основне з творчої біографії О. Олеся; розуміти природу символів 

у його творчості, важливість мови для формування власної ідентичності; аналізувати 

основні мотиви у творчості; розмірковувати, чому герої не здатні дійти до омріяного, 

що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя; висловлювати власну 

думку про природу людини, її внутрішні боріння й роздвоєність; визначати жанр 

твору, ключові ознаки символістської поетики 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 244 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=BiroDseizdg&ab_channel  

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

Олександр Олесь «Чари ночі» 

Рік написання — 1904  

Літературний рід: інтимна лірика.  

Жанр: романс (він став популярною народною піснею).  

Вид лірики: інтимна (любовна).  

Провідний мотив: захоплення красою життя й красою кохання.  

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.  

Римування: перехресне  

Ідея і тема: заклик любити життя, насолоджуватись його красою, цінувати кожну 

мить життя.  

Лірична оповідь у творі ведеться трьома особами: автора, ліричного героя, тебе.  

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


У вірші наявне обрамлення.  

Поезія побудована на паралелізмах.  

Художні засоби «Чари ночі»: 

«Сміються, плачуть солов’ї» — антоніми. Також використовуються метафори, 

анафора, епітети.  

Ліричність поезії «Чари ночі» посилюється влучними метафорами («тут ллються 

пахощі густі, там гнугься верби п’яні», «сміються, плачуть солов’ї і б’ють піснями а 

груди», «…уся земля тремтить в палких обіймах ночі»);персоніфікованим образом 

весни, яка завжди була символом молодості, краси, оновлення («весна іде назустріч 

нам», «весна бенкет справляє»). «Чари ночі» — філософська поезія, в якій поет 

закликає цінувати кожну мить короткочасного життя. Треба подивитися на природу, 

чари весни, на солов’їв — і кохати, мріяти, віддавати свою любов, тепло душі 

іншим, поки є час і можливість. Вірш став прекрасним романсом, гімном життю й 

любові. 

Сміються, плачуть солов'ї 

І б'ють піснями в груди: 

"Цілуй, цілуй, цілуй її, — 

Знов молодість не буде! 

 

Ти не дивись, що буде там, 

Чи забуття, чи зрада: 

Весна іде назустріч вам, 

Весна в сей час вам рада. 

 

На мент єдиний залиши 

Свій сум, думки і горе — 

І струмінь власної душі 

Улий в шумляче море. 

 

Лови летючу мить життя! 

Чаруйсь, хмелій, впивайся 

І серед мрій і забуття 

В розкошах закохайся. 

 

Поглянь, уся земля тремтить 

В палких обіймах ночі, 

Лист квітці рвійно шелестить, 

Траві струмок воркоче. 

 

Відбились зорі у воді, 

Летять до хмар тумани... 

Тут ллються пахощі густі, 

Там гнуться верби п'яні. 

 

Як іскра ще в тобі горить 

І згаснути не вспіла, — 

Гори! Життя — єдина мить, 

Для смерті ж — вічність ціла. 

 

Чому ж стоїш без руху ти, 

Коли ввесь світ співає? 

Налагодь струни золоті: 

Бенкет весна справляє. 

 

І сміло йди під дзвін чарок 

З вогнем, з піснями в гості 

На свято радісне квіток, 

Кохання, снів і млості. 

 

Загине все без вороття: 

Що візьме час, що люди, 

Погасне в серці багаття, 

І захолонуть груди. 

 

І схочеш ти вернуть собі, 

Як Фауст, дні минулі... 

Та знай: над нас — боги скупі, 

Над нас — глухі й нечулі..." 

 

Сміються, плачуть солов'ї 

І б'ють піснями в груди: 

"Цілуй, цілуй, цілуй її, — 

Знов молодість не буде!

 



Олександр Олесь «О слово рідне! Орле скутий!..» 

Рік написання:  1909  

Рід літератури: патріотична лірика.  

Жанр: ліричний вірш.   

За жанром це — медитація, історико-філософське осмислення ролі рідного слова, 

загалом митця в історичній долі народу.  

Тема: любов до рідної мови і заклик до її збереження.  

Ідея: рідне слово має стати духовною зброєю народу.  

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.  

Римування: кільцеве  

У вірші багато риторичних окликів. 

Три частини композиції виконують роль тези, антитези і синтезу. Поезія вибудувана 

як монолого — звертання ліричного героя до рідного слова. Анафоричне  » О слово 

рідне!» увиразнює не тільки композиції єдності, а й змістову наповненість, 

підкреслює щирість ліричної оповіді, схвильованість героя, зумовлює ораторські 

інтонації, патріотичні почуття. У його серці виникає біль через зневажливе 

ставлення до рідної мови й історичне безпам’яство співвітчизників.  

Наскрізна антитеза розгортає сюжет вірша. Поет використовує яскраві метафори й 

епітети : Ураїнське слово уподібнюється «скутому орлу», тобто поневоленому 

народові, слово якого звучало завжди як «співочий грім батьків моїх», а тепер 

«дітьми безпам’ятно забутий». 

 

О слово рідне! Орле скутий! 

Чужинцям кинуте на сміх! 

Співочий грім батьків моїх, 

Дітьми безпам'ятно забутий. 

 

О слово рідне! Шум дерев! 

Музика зір блакитнооких, 

Шовковий спів степів широких, 

Дніпра між ними левій рев... 

 

О слово! Будь мечем моїм! 

Ні, сонцем стань! вгорі спинися, 

Осяй мій край і розлетися 

Дощами судними над ним

 

 



4. Виконайте тестові завдання 

1) Поезія «Чари ночі» за жанром 

а. елегія 

б. послання 

в. романс 

г. ода 

2) Провідний мотив твору Олександра Олеся «Чари ночі»: 

а. краса літньої української ночі 

б. сенс людського життя 

в. оптимістичний погляд на життя 

г. краса життя і кохання 

3) У вірші "Чари ночі" є всі образи-символи, ОКРІМ 

а. Фауст 

б. Солов’ї 

в. Весна 

г. Україна 

4) У рядках: 

Сміються, плачуть солов’ї 

І б’ють піснями в груди: 

«Цілуй, цілуй, цілуй її — 

Знов молодість не буде! 

НЕМАЄ художнього засобу 

а. Паралелізм 

б. Антонім 

в. Метафора 

г. Оксиморон 

5) Укажіть рядок, у якому всі ключові слова стосуються поезії "Чари ночі" 

а. лірика, романс, кохання 

б. лірика, вірш, весна 

в. ліро-епос, поема, Фауст 

г. лірика, елегія, кохання 

6) Слова «О слово рідне!» в поезії «О слово рідне! Орле скутий!..» є 

а. епіфорою 

б. анафорою 

в. тавтологією 

г. рефреном 

7) Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..» написана в руслі 

а. імпресіонізму 

б. символізму 

в. неореалізму 

г. експресіонізму 

8) Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..» за жанром 

а. вірш-медитація 

б. вірш-послання 

в. ода 

г. елегія 

9) «Будь мечем моїм! 

Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, 

Осяй мій край і розлетися 

Дощами судними над ним», — так звертається поет до 

а. мистецтва 

б. свого хобі 

в. рідного слова 

г. думки 

10) Серед символів, які використовує О. Олесь у поезії «О слово рідне! Орле 

скутий!» НЕМАЄ 

а. Орел 

б. Дощі 

в. Меч 

г. Народ 



11) У рядках: 

«О слово рідне! Орле скутий! 

Чужинцям кинуте на сміх! 

Співочий грім батьків моїх, 

Дітьми безпам'ятно забутий.» 

НЕМАЄ художнього засобу 

а. Антитези 

б. Епітета 

в. Метафори 

г. Епіфори 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту  

ledishade@ukr.net . 

 У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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17.12.2020 

Група № 21 

Урок № 18 

Тема уроку: «Виразне читання поезій Олександра Олеся» 

Мета уроку: розвивати навички виразного читання, розкривати через 

інтонацію зміст й основну думку твору; розвивати акторську майстерність, 

пам'ять здобувачів освіти. 

Матеріали до уроку: 

Олександр Олесь «О слово рідне! Орле скутий!» 

О слово рідне! Орле скутий! 

Чужинцям кинуте на сміх! 

Співочий грім батьків моїх, 

Дітьми безпам'ятно забутий. 

 

О слово рідне! Шум дерев! 

Музика зір блакитнооких, 

Шовковий спів степів широких, 

Дніпра між ними левій рев... 

 

О слово! Будь мечем моїм! 

Ні, сонцем стань! вгорі спинися, 

Осяй мій край і розлетися 

Дощами судними над ним. 

 

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

вірш «О СЛОВО РІДНЕ! ОРЛЕ СКУТИЙ!..». Записати відео, де ви поезію 

декламуєте, та надіслати 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. 

mailto:ledishade@ukr.net

