
16.04.2021 

Група № 25 

Урок № 27 

Тема уроку: «Художнє відтворення національно-визвольного пробудження 

народу в поезіях П. Тичини «Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»» 

Мета уроку: поглиблені знання про поезії П. Тичини на громадянську тематику, 

що висвітлюють трагічні наслідки революційних змагань 1917-1918 рр. в Україні, 

глибоке усвідомлення реальності й драматизму своєї доби автором; удосконалення 

вмінь і навичок ідейно-художнього аналізу ліричних творів; розвиток творчого 

мислення, культури образного бачення;  виховання почуття поваги до своєї історії, 

здатності до самопожертви. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 25-29 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=3xX5bsh8Aug  

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Павло Тичина «Пам’яті тридцяти» 

Жанр «Пам’ятi тридцяти» — громадянська лірика  

В основу твору «Пам’яті тридцяти» покладено дійсні події, що відбулися 29 

січня 1918 року. Проти регулярної більшовицької армії виступили юні патріоти-

українці. Загиблих у бою під Кругами юнаків поховали в Києві на Аскольдовій 

могилі.  

Вид лірики: громадянська.  

Жанр: вірш-реквієм.  

Віршовий розмір — тристопний-чотиристопний хорей із пірихієм та усіченими 

стопами.  

Римування: перехресне; римуються окремі звуки: їх — молодих, цвіт — світ, рука 

— ріка, покарай — край, святих — їх.  

Провідний мотив. У творі «Пам’яті тридцяти» П. Тичина зобразив приклад 

самопожертви молодих патріотів заради Батьківщини, утвердив ідею патріотизму 

й гуманізму, засудив жорстокість, терор і класову ненависть.  

Композиція твору. Вірш має кільцеву композицію. Поезія «Пам’яті 

тридцяти» складається з п’яти строф. Поезія починається й закінчується рядками: 

«На Аскольдовій могилі поховали їх».  

Образи твору. Ліричний герой — це збірний образ тридцяти юних захисників 

України, які загинули, захищаючи незалежність Батьківщини. Це тридцять 

мучеників, цвіт нації. У творі багато образів-символів: сонце, вітер, Дніпро. 

Символічним є й образ Каїна, який підняв руку на патріотів рідної землі.  

Епітети «славних, молодих», «український цвіт», «кривава дорога», 

«коханий край» окреслюють смисловий візерунок вірша;  

https://www.youtube.com/watch?v=3xX5bsh8Aug


Метафори: «квітне сонце, грає вітер», «рука посміла знятись», «вмерли в 

Новім Заповіті»;  

Риторичні оклики «на Аскольдовій могилі український цвіт!», «Боже, 

покарай!» допомагають зрозуміти ідею Вірша — показати подвиг патріотів 

України;  

Риторичні питання «На кого посміла знятись зрадника рука?», «На кого 

завзявся Каїн?» передають оцінку ліричним героєм того, що відбулося;  

Рефрен: «На Аскольдовій могилі».  

Вірш П. Тичини «Пам’яті тридцяти» — глибоко психологічний твір. Автор 

тужить за вбитим цвітом нації, оплакує смерть борців за волю, підводить читача до 

думки, що щастя на крові не збудуєш. У розпачі автор вигукує: «Боже, покарай!» 

— і цей вигук про покарання летить у вічність, адже тільки Бог може карати й 

милувати. 

 

На Аскольдовій могилі 

Поховали їх — 

Тридцять мучнів українців, 

Славних, молодих… 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт! — 

По кривавій по дорозі 

Нам іти у світ. 

На кого посміла знятись 

Зрадника рука? — 

Квитне сонце, грає вітер 

І Дніпро-ріка… 

На кого завзявся Каїн? 

Боже, покарай! — 

Понад все вони любили 

Свій коханий край. 

Вмерли в Новім Заповіті 

З славою святих. — 

На Аскольдовій могилі 

Поховали їх. 

  

4. У робочих зошитах виконайте аналіз поезії Павла Тичини «Одчиняйте 

двері…» 

 

5. Вивчіть вірш «ПАМ’ЯТІ ТРИДЦЯТИ» напам’ять!!! (ЗНО) 

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

вірш «ПАМ’ЯТІ ТРИДЦЯТИ». 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. 

 

mailto:ledishade@ukr.net


16.04.2021 

Група № 25 

Урок № 28 

Тема уроку: «Виразне читання поезій П. Тичини» 

Мета уроку: розвивати навички виразного читання, розкривати через інтонацію 

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

освіти. 

Матеріали до уроку: 

Павло Тичина «Ви знаєте, як липа 

шелестить…» 

Ви знаєте, як липа шелестить 

У місячні весняні ночі? — 

Кохана спить, кохана спить, 

Піди збуди, цілуй їй очі, 

Кохана спить... 

Ви чули ж бо: так липа шелестить. 

Ви знаєте, як сплять старі гаї? — 

Вони все бачать крізь тумани. 

Ось місяць, зорі, солов'ї... 

"Я твій",— десь чують дідугани. 

А солов'ї!.. 

Та ви вже знаєте, як сплять гаї! 

 

 

 

 

Павло Тичина «О панно Інно» 

О панно Інно, панно Інно! 

Я — сам. Вікно. Сніги... 

Сестру я Вашу так любив — 

Дитинно, злотоцінно. 

Любив? — Давно. Цвіли луги... 

О люба Інно, ніжна Iнно, 

Любові усміх квітне раз — ще й тлінно. 

Сніги, сніги, сніги... 

Я Ваші очі пам'ятаю, 

Як музику, як спів. 

Зимовий вечір. Тиша. Ми. 

Я Вам чужий — я знаю. 

А хтось кричить: ти рідну стрів! 

І раптом — небо... шепіт гаю... 

О ні, то очі Ваші.— Я ридаю. 

Сестра чи Ви? — Любив... 

 

Павло Тичина «Пам’яті тридцяти» 
На Аскольдовій могилі 

Поховали їх — 

Тридцять мучнів українців, 

Славних, молодих… 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт! — 

По кривавій по дорозі 

Нам іти у світ. 

На кого посміла знятись 

Зрадника рука? — 

Квітне сонце, грає вітер 

І Дніпро-ріка… 

На кого завзявся Каїн? 

Боже, покарай! — 

Понад все вони любили 

Свій коханий край. 

Вмерли в Новім Заповіті 

З славою святих. — 

На Аскольдовій могилі 

Поховали їх.

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

вірші «Ви знаєте, як липа шелестить…», «О панно Інно», «Пам’яті 

тридцяти». 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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