
12.03.2021 

Група № 24 

Урок № 30 

Тема уроку: «Виразне читання поезій Є. Плужника» 

Мета уроку: розвивати навички виразного читання, розкривати через інтонацію 

зміст й основну думку твору; розвивати акторську майстерність, пам'ять здобувачів 

освіти. 

Матеріали до уроку: 

1. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FXyQU9i-1VA&ab_channel  – «Вчись у 

природи творчого спокою…» 

https://www.youtube.com/watch?v=d2X7wTI34Tw&ab_channel – «Ніч… а човен – 

як срібний птах.!..» 

https://www.youtube.com/watch?v=xyjk6fBiG0A&ab_channel – «Річний пісок…» 

Є. Плужник «Річний пісок…» 

Річний пісок слідок ноги твоєї 

І досі ще - для мене! - не заніс. 

Тремтить ріка, і хилиться до неї 

На тому березі ріденький ліс... 

Не заблукають з хуторів лелеки, - 

Хіба що вітер хмари нажене... 

О друже мій єдиний, а далекий. 

Який тут спокій стереже мене! 

Немов поклала ти мені на груди 

Долоні теплі, і спинилось все: 

І почуття, і спогади, і люди, 

І мертвий лист, що хвилями несе. 

Немов ласкаві вересневі феї 

Спинили час, - і всесвіт не тече... 

І навіть цей слідок ноги твоєї 

Вже не хвилює серця і очей... 

Бо я дивлюсь і бачу: все навіки 

На цій осінній лагідній землі, 

І твій слідок малий - такий великий, 

Що я тобі й сказати б не зумів! 

 

Є. Плужник «Ніч… а човен - як срібний птах!..» 

Ніч... а човен - як срібний птах!.. 

(Що слова, коли серце повне!) ... 

Не спіши, не лети по сяйних світах, 

Мій малий ненадійний човне! 

І над нами, й під нами горять світи. 

І внизу, і вгорі глибини... 

О, який же прекрасний ти, 

Світе єдиний! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FXyQU9i-1VA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=d2X7wTI34Tw&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=xyjk6fBiG0A&ab_channel


Є. Плужник  «Вчись у природи творчого спокою» 

Вчись у природи творчого спокою  

В дні вересневі. Мудро на землі,  

Як від озер, порослих осокою,  

Кудись на південь линуть журавлі.  

Вір і наслідуй. Учневі негоже  

Не шанувати визнаних взірців,  

Бо хто ж твоїй науці допоможе  

На певний шлях ступити з манівців? 

 

 

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


12.03.2021 

Група № 24 

Урок № 31 

Тема уроку: «Творче кредо групи «київських неокласиків», орієнтація на 

традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях Максима 

Рильського» 

Мета уроку: поглибити знання про групу і творчість «київських неокласиків», 

основне із творчої біографії М. Рильського; навички пізнавальної діяльності; 

самовираження представників «п'ятірного грона неокласиків», зокрема 

М. Рильського; розвиток відчуття естетики поетичного образу, урівноваженості й 

філософської заглибленості під час зіткнення з життєвими проблемами. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 35-39 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=52GPRJ6V3hI&ab_channel  

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Теорія літератури (ЗНО)!!! 

Неокласицизм (з грецької «новий і зразковий») — течія в літературі та 

мистецтві, що з'явилась значно пізніше занепаду класицизму як літературного 

напряму і знайшла свій вияв у використанні античних тем і сюжетів, міфологічних 

образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої 

суспільного змісту художньої форми, в оспівуванні земних насолод. 

Неокласицизм виник в західноєвропейській літературі в середині XIX ст. До 

групи українських неокласиків у 20-х роках XX ст. належали Микола Зеров, 

Михайло Драй-Хмара, М. Рильський, Петро Филипович, Юрій Клен (О. Бургардт). 

Вони відмежовувались від так званої пролетарської культури, прагнули 

наслідувати мистецтво минулих епох, віддавали перевагу історико-культурній та 

морально-психологічній проблематиці. 

https://www.youtube.com/watch?v=52GPRJ6V3hI&ab_channel


«Неокласика» — умовна назва естетичної платформи невеликого кола 

київських поетів, літературознавців і перекладачів періоду «Розстріляного 

відродження»: 

✵ Миколи Зерова (лідер); 

✵ Михайла Драй-Хмари; 

✵ Павла Филиповича; 

✵ Юрія Клена (Освальда Бургардта); 

✵ Максима Рильського. 

«Неокласики» — неформальне товариство вільних митців, що гуртувалися 

спочатку при часописі «Книгар», а згодом — навколо видавництва «Слово». Не 

дбали про своє організаційне оформлення й не виступали з ідейно-естетичними 

маніфестами. 

Михайло Драй-Хмара в сонеті «Лебеді» назвав «неокласиків» «гроном 

п'ятірним нездоланних співців». 

Своєрідним естетичним кредом київських «неокласиків» є сонет Миколи 

Зерова «Pro domo» («На захист», початкова назва — «Молода Україна»): 

Класична пластика, і контур строгий, 

і логіки залізна течія — 

Оце твоя, поезіє, дорога. 

Леконт де Ліль, Жозе Ередіа, 

Парнаських зір незахідне сузір'я 

Зведуть тебе на справжні верхогір'я. 

Шостий у «п'ятірному гроні» — Віктор Домонтович (Петров), єдиний прозаїк 

серед «неокласиків». 

Це були по-європейськи освічені люди, тогочасна елітна українська 

інтелігенція. Неокласики, зокрема, закликали осягати вершини світової культури, 

трансформувати її форми та образну систему на рідному полі поезії, щоб піднести 

її до світового рівня. Тому розквітають сонетна форма, яку пролеткультівці 

оголошували «буржуазною», елегії, медитації, філософська лірика. 

Спільні риси творчості: 

✓ «аристократизм духу», протистояння духовній варваризації суспільства; 



✓ орієнтація на довершену культуру поетичного мислення й дисципліну 

поетичного мовлення; 

✓ тяжіння до гармонії між раціональною сферою та почуттями; 

✓ захоплення досконалістю античної лірики, літератури відродження та 

класицизму, філігранністю творів французьких «парнасців». 

Те, що неокласики прагнули впроваджувати у своїй творчості форми та 

методи грецького й римського мистецтва, представникам влади здалося 

невизнанням радянської дійсності. Тому в 1935 р. були заарештовані М. Зеров, П. 

Филипович, М. Драй-Хмара, яких звинувачували в шпигунстві на користь 

чужоземної держави, у підготуванні й спробі вчинити терористичні замахи на 

представників уряду та партії і в приналежності до таємної контрреволюційної 

організації, очолюваної професором Миколою Зеровим. 

Проходив у цій справі неокласик М. Рильський, але через деякий час був 

звільнений. Юрій Клен (О. Бургардт), скориставшись своїм німецьким 

походженням, виїхав до Німеччини на лікування й не повернувся. А М. Зеров був 

розстріляний 1937 р., П. Филипович загинув на Соловках того ж 1937 р., М. Драй-

Хмара помер у концтаборі на Колимі в 1939 р. 

Неокласики позиціонували себе як естетів і жорстко протиставляли себе 

народництву й романтизму. Крім художньої творчості, члени групи були також 

активними літературними критиками. 

Неокласики належать до так званих письменників доби «розстріляного 

відродження». 

Порівняння поетичної естетики авангардистів (футуристів) та 

«неокласиків» 

Спільне 

✓ новаторські пошуки;  

✓ визнання слова як важливої суспільної, естетичної категорії;  

✓ майстерність у звукописі 

Відмінне 

футуристи «неокласики» 

➢ урбаністичні мотиви; 

➢ «погляд у майбутнє»; 

➢ деструкція класичної форми; 

➢ експерименти зі словом, словотвором 

➢ «погляд у минуле»; 

➢ дотримання класичної форми; 

вишуканість; 

➢ теми, далекі від суспільних проблем 

 



4. Запишіть у робочих зошитах біографію Максима Рильського. 

 

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

вірш «У теплі дні збирання винограду». 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. 
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