
22.12.2020 

Група № 22 

Урок № 19 

Тема уроку: «Драматичний етюд Олександра Олеся «По дорозі в Казку». 

Дорога в Казку – символ духовних поривань до кращого життя» 

Мета уроку: проаналізувати драматичний етюд; виявити, у чому полягає 

символізм твору; з'ясувати символіку образів; розкрити проблему взаємин вождя і 

маси; розвивати логічне мислення, навички зв'язного мовлення; виховувати 

прагнення досягати духовних висот. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 245-248 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ 

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 256 с. 

2. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Аналіз етюду «По дорозі в казку» Олександра Олеся 

Паспорт твору 

Історія написання:  

1914-го року виходить збірка Олександра Олеся «Драматичні етюди». Особливо 

яскраве враження справляє етюд «По дорозі в Казку», створений письменником ще 

в 1908 року. Про популярність його свідчить той факт, що твір видавався у 1910, 

1914, 1921, 1934 роках. Драма Олександра Олеся «По дорозі в Казку» присвячена 

завжди актуальній проблемі вождя і народу. Поступ, мета завжди досягаються 

сміливістю одиниць, їхнім подвижництвом, а нерідко й смертю. Образ Казки як 

символ ц у цьому творі багатогранний. Це і держава, і мрія, і земля обітована – 

тобто все те, що манить і тривожить людські уми, спонукає до руху вперед. 

Художній напрям: модернізм 

Течія: символізм з ознаками романтизму. 

Ознаки символізму:  

 переконаність героїв у необхідності обрати поводиря,  

 віра в невідворотність долі,  

 впевненість у марності надій на розгадування таємниць життя. 

Ознаки романтизму:  

 уславлення сильної особистості, спроможної повести за собою натовп, та 

її героїзму,  

 використання алегоричних образів, наприклад, вінок із червоних маків. 

Рід літератури: епос. 

Жанр: етюд  

Драматичний етюд (фр. etude — вивчення, нарис) — невеликий, як правило, 

одноактний віршовий чи прозовий драматичний твір, у якому представлено епізод 

чи фрагменти світу, а дійові особи зображуються лаконічно, пунктирно, стаючи 

образами-символами. 



Драматург, відкидаючи приземленість, створює філософсько-ліричні 

настроєві «картинки» життя і виявляє в них загальнолюдські цінності. 

Талановитим представником цього жанру був Олександр Олесь: «Трагедія 

серця», «Осінь», «При світлі ватри», «На свій шлях», «По дорозі в Казку». 

Тема: взаємини героя (індивідуальності) й натовпу (колективу), розбіжність між 

мрією й дійсністю, ідеалом і реальністю. 

Ідея: засудження матеріальних цінностей, возвеличення духовності, мрії. 

Образи:  

Людей:  

Хлопець. 

Дівчина. 

Юрба (старі, молоді, жінки, діти). 

Символічні образи:  

Мак  –  це символ жертовної крові, яку проливає той, хто прагне покращити 

життя людей.  

Терен (терновий вінок) –  символ справжнього вождя, який готовий на жертву 

заради інших.  

Людина подібна до горили – символ духовної збіднілості й обмеженності.  

Хлопчик у вбілому вбранні, який прийшов із Казки –  символ нового покоління, 

якому належить творити майбутнє.  

Квітку папороті (хлопчик мав намір зірвати) – символ щастя і безсмертя 

народного волелюбного духу.  

Дорога в Казку –  символ духовних поривань людини до кращого життя. 

Час і місце подій: не вказані (ці проблеми можуть бути в будь-якій країні в 

будь-який час)  

Сюжетний ланцюжок: 

І картина 

1. Люди з юрби нарікають, що в лісі де вони живуть холодно, голодно, що тут не 

можна жити. 

2. Молодий хлопець пропонує шукати дорогу з лісу, з нього сміються. Дівчина 

приходить його пожаліти, він ображається. Дівчина говорить, що любить шевця. 

Хлопець говорить, що той — не орел, а любити треба лише орлів, героїв. 

3. Хлопець нарікає на байдужість людей, рабську покору, задоволення малим. І 

йде шукати дорогу з лісу, до сонця. 

4. Народ вирішує іти за хлопцем, який вказав їм мету життя. 

ІІ картина 

5. Юрба визнала свого лідера, учителя, повірила йому, побачила його силу й 

сміливість (він навіть поглядом приборкував хижих звірів) 

6. Люди йдуть за вождем, долаючи труднощі, гинучи. Він закликає не боятися 

перешкод, які ще зустрінуться на шляху 

ІІІ картина 

7. Вождь знесилений, утомлений. На мить йому здається, що він заблукав, загубив 

дорогу. Юрба зневіряється, сміється зі свого поводиря, кидає в нього каміння, 

залишає його і йде назад до своєї домівки в лісі 

8. До забитого камінням, ледь живого вождя спускається хлопчик із Казки. Йому 

здається, що це привид. Але той відхиляє гілки й показує вождеві сонячне 

проміння й золоту браму Казки. Він кличе людей, але ті його не чують, бо 

знайшли собі нового вождя – людину подібну до горили. 

Проблематика:  



 взаємини лідера і маси, натовпу і героя; 

 матеріальне і духовне; 

 суперечність між аморальністю і духовністю; 

 мрія та реальність; 

 шляхи досягнення мети. 

 

3. Виконайте літературний диктант за змістом романтичного етюду «По 

дорозі в Казку» О. Олеся 

1. До чого кличе юрбу Він? 

2. Куди веде тропа? 

3. Які люди живуть у Казці? 

4. Що жде юрбу у Казці? 

5. Куди веде дорога вгору… 

6. Що несе людей у Казку? 

7. Він веде юрбу… 

8. Що засвітив ватажок юрбі? 

9. Із Казки вийшов Хлопчик… 

10. За лісом зараз… 

 

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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22.12.2020 

Група № 21 

Урок № 20-21 

Тема уроку: «Контрольна робота №2. Творчість Лесі Українки, Миколи 

Вороного, Олександра Олеся» 

Мета уроку: перевірити знання творчості Лесі Українки, Миколи Вороного, 

Олександра Олеся; розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, самостійність, 

формувати уміння вчитися, виконувати тестові завдання, працювати самостійно, 

виховувати повагу до творчого доробку митців. 

Матеріали до уроку: 

Шановні учні, повторіть вивчені раніше біографії та Лесі Українки, Миколи 

Вороного, Олександра Олеся та виконайте контрольну роботу в робочих зошитах! 

Але пам’ятайте, що після карантину схожий тест буде проведено на уроці. 

 Контрольна робота №2.  

«Творчість Лесі Українки, Миколи Вороного, Олександра Олеся» 

І варіант 

(Завдання 1-16 – 0,25 бала) 

1. Провідним мотивом вірша «Contra spem spero!» є 

А. сумніви щодо можливості одужання хворої молодої людини; 

Б. заперечення тужливих настроїв, протиприродних молодості; 

В. місце митця в суспільному житті; 

Г. любов до рідного  краю, його історії, традицій. 

2. За дядька Лева й Лукаша заступається через наміри Русалки їх 

залоскотати(«Лісова пісня» Леся Українка») 

А. Перелесник;          Б. Мавка;        В. Водяник;      Г. Лісовик. 

3. Кому належать слова? («Лісова пісня» Леся Українка) 

Ну, як-таки, щоб воля — та пропала? 

Се так колись і вітер пропаде! 

А. Мавці; Б. дядьку Леву; В. Лукашу;  Г. Килині. 

4. Визначте головну думку драми-феєрії «Лісова пісня»: 

А одвічна проблема реалізації творчої особистості; 

Б перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною; 

В проблема соціальної нерівності людей; 



Г проблема збереження природного середовища. 

5.  У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований 

жіночий образ? 

А «Блакитна Панна» М.Вороного;             Б «Інфанта» М.Вороного;  

 В «Чари ночі» О.Олеся;                            Г «З журбою радість обнялась…» 

О.Олеся. 

6. У творі М.Вороного «Блакитна Панна» звучить мотив: 

А) краси перших почуттів;                                    Б) цілісної, багатогранної людини; 

В) возвеличення краси природи навесні;            Г) захоплення красою жінки. 

7. Перша поетична збірка Олександра Олеся мала назву: 

А) «З журбою радість обнялась»;           Б) «Чужиною»; 

В) «Перезва»;                                           Г) «Кому повім печаль мою». 

8. Твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!» належить до такої 

тематичної групи, як: 

А) філософська; Б) інтимна;   В) пейзажна;   Г) патріотична. 

9. До якої збірки входить вірш «Contra spem spero» Лесі Українки? 

А. «На крилах пісень» ; Б. «Думи і мрії»;  В. «Мелодії»;   Г. «Відгуки» 

10. На якій території відбуваються події у творі «Лісова пісня»? 

А. На Поділлі;   Б. на Волині;  В. на Буковині;   Г. на Галичині. 

11. Бездуховність й обивательську обмеженість («Лісова пісня» Лесі 

Українки) утілено в образі:  

А. Того, що в скалі сидить;  Б. Килини;     В. Пропасниці;   Г. Лукаша. 

12. З вовкулаки в людину Лукаша повертає: 

А.чарівне слово Мавки; Б.вогонь Перелесника; В.чаклування дядька Лева; Г.сила 

Лісовика. 

13. Яка пора року показана в 3 дії «Лісової пісні»? 

А. Літо;     Б. осінь;        В. весна;         Г. зима. 

14. Микола Вороний працював у театрі 

А. М.Кропивницького;     Б.П.Саксаганського;    В.М.Садовського;     

Г.І.Карпенка-Карого. 

15.   Провідний мотив твору Олександра Олеся «Чари ночі»: 

А) оптимістичний погляд на життя;      Б) краса літньої української ночі; 

В) сенс людського життя;                      Г) краса життя і кохання. 



16. Твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!» належить до такої 

тематичної групи, як: 

А) філософська;  Б) інтимна;  В) пейзажна;  Г) патріотична. 

(Завдання  17-24 – по 1 балу) 

17. Прочитайте уривок із драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки. 

«…уже старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду; по-поліському довге 

волосся білими хвилями спускається на плечі з-під сивої повстяної шапки-рогатки; 

убраний… у полотняну одежу і в ясно-сиву, майже білу свиту; на ногах постоли, в 

руках кловня, коло пояса на ремінці ножик, через плече виплетений з лика кошіль 

(торба) на широкому ремені». 

У цих рядках описується 

А. Лукаш;   Б. Водяник; В. дядько Лев;   Г. Лісовик. 

18. Прочитайте уривок із ремарки драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки 

 ..молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавкими рухами; одежа на 

йому міниться барвами, від каламутно-жовтої до ясно-блакитної, і поблискує 

гострими золотистими іскрами. 

 У цих рядках описується: 

 А. Лукаш;   Б. Перелесник;  В. Водяник; Г. Той, що греблі рве 

19.Установіть відповідність.  

Герой                                  Цитатна характеристика 

1. Лісовик              А.«…уже старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду; по-

поліському довге волосся білими хвилями спускається на плечі з-під сивої 

повстяної шапки-рогатки; убраний… у полотняну одежу і в ясно-сиву, майже 

білу свиту…» 

2.дядько Лев         Б. «…малий, бородатий дідок, меткий рухами, поважний 

обличчям; у брунатному вбранні барви кори, у волохатій шапці з куниці». 

 3.Мавка               В. «…гарний хлопець у червоній одежі, з червонястим, буйно 

розвіяним, як вітер волоссям, з чорними бровами, з блискучими очима» 

4.Перелесник      Г. Як дівчина… ба ні, хутчій як панна, бо й руки білі, і сама 

тоненька, і якось так убрана не по-наськи…» 

20. Установіть відповідність. 

Дійова особа                             Вчинок 



1 дядько Лев                   А ріже свого пальця, щоб урятувати красу Русалки 

Польової 

2 Перелесник                  Б перетворює Лукаша на вовкулаку 

3 Лісовик                         В забирає Мавку під землю 

4 Той, що в скалі сидить  Г рятує Мавку, огортаючи вогнем вербу, на яку вона 

                                               перетворилася                    

                                           Д захищає дуб від охочих його зрубати. 

21.Про кого сказано «Чи не єдиний мужик на всю соборну Україну»? 

22.Що таке драма-феєрія? 

23. Дайте визначення символізму. Назвіть його ознаки. 

24. Що таке драматичний етюд? 

 

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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