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Група № 26 

Тема. «Соntra spem spero!» Лесі Українкаи як світоглядна декларація сильної, вольової 

особистості. Символічність, романтичні образи, прийом контрасту. Призначення поета й поезії у 

вірші «Слово, чому ти не твердая криниця..»  

Мета: окреслити основні мотиви поетичної творчості Лесі Українки, ознайомити з віршем, 

що є кредом поетеси; розвивати вміння аналізувати поетичний твір, передавати засобами 

виразного читання його ідею; виховувати силу волі, готовність переборювати труднощі; 

розкрити глибину громадянської лірики, її національну сутність; виховувати почуття 

патріотизму. 

Цілі 

Учні знатимуть: ідейну спрямованість поетичних творів, напам'ять поезію «Соntra spem 

spero !»; види тропів, художні засоби лірики. 

Учні вмітимуть: виразно читати вірш, аналізувати в єдності форми і змісту; 

характеризувати композиційні особливості, образи;  виявляти особистість авторки в її поезії.  

Девіз уроку: Наша користь, яку ми можемо видобути з життя – присвятити справі, яка 

переживе вас! 

 

ХІД  УРОКУ 

Я честь віддам титану Прометею, 

Що не творив своїх людей рабами, 

Що просвітив не словом, а вогнем, 

Боровся не в покорі, а завзято. 

 

 

 

І. Опрацювання навчального матеріалу 

Сього на ми розглянемо одну з поезій цієї збірки - поезію «Соntra spem spero !»,  яка у 

перекладі з латинської означає «без надії сподіваюсь» Поштовхом до написання цієї поезія стало 

нестерпне загострення хвороби. 19 – річна Леся стояла перед вибором: скоритися перед важкою 

недугою чи стати на шлях боротьби за право на повноцінне життя.  Написана  поезія  2 травня 

1890 року. У листі до брата вона зазначає: « Я воскресла! От і знов беруся здіймати «сізіфовий 

камінь» догори!»  

  Прочитати поезію. Зробити аналіз в зошитах.  

    Поезія «Соntra spem spero !» -….(…..є своєрідною програмою дій; ….. це гімн життя і 

боротьби, ….. є її зіркою і надією у боротьбі з хворобою) 

1. Інтерактивна  вправа.  “ Мікрофон”. В зошитах. 

   Продовжити  речення. 

- З поезій мене найбільше вразила…. 

- Для сучасних читачів…. 

- Я отримала естетичне  задоволення від…. 

- Якою у вашій уяві постала Л. Українка?  

2. Скласти “психологічний портрет ” Лесі Українки. В зошитах. Свої думки 



обґрунтуйте, вибравши п’ять найважливіших (на ваш погляд) крилатих висловів, які є  

промінчиками душі поетеси.  

Промені  душі 

1 Освітити  світлом правди. 

2. Любіть волю, честь  і  славу. 

3.Я честь віддам титану Прометею. 

4. Крилате слово – ото моя стріла. 

5. Хай сяє над людьми правда і надія. 

6. Веселкою моя надія грала. 

7. Горда, ясна,  огнистая мова. 

8. Мій дім – мій храм. 

9. Буду  жити!  Геть думи сумні! 

10.Слово, моя ти єдиная  зброя! 

 

 

 

 

ІІ. Домашнє завдання. 

Вивчити напам’ять поезію. 

 

Фото конспекту уроку, домашнього завдання висилати на ел.пошту 
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