
Група:  22, 23, 24,  26                                             

Урок  №  19 

Тема уроку: 

Мета: ознайомити учнів зі змістом етюду, визначити проблематику, акцентувати 

увагу на проблемі поводиря й маси; навчати розкривати власне розуміння образів-

символів, зокрема символу дороги в Казку; розвивати навички дискусії під час 

обговорення питання; формувати вміння висловлювати власні міркування з приводу 

порушених проблем у творі; показати велич таланту геніїв, порівняти їхню творчість, 

знайти спільне й відмінне, розкрити своєрідність кожного з них; формувати навички 

компаративного аналізу виховувати усвідомлення мрії як прагнення людини жити 

краще, спонукати до активних дій. 

 

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ 

1. Опрацюйте ст. 240 – 247 у базовому підручнику : Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. серед. Освіти / 

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

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

3. Рекомендовано переглянути відео:   

 https://youtu.be/7XifT_i6fyE  

https://www.youtube.com/watch?v=2zJmUZF-TWg 

https://www.youtube.com/watch?v=NWXJZs2G1M4 

https://www.youtube.com/watch?v=V0Pa2UMmQ_E 

 

 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

1. Організаційний момент  

2. Повідомлення теми і мети уроку 

3. Актуалізація опорних знань 

 Поезія «Чари ночі» входить до збірки…  

 Назвіть дати життя Олександра Олеся.  

 Цим твором Олесь продовжив традиції Т. Шевченка та Лесі Українки.  

 Головна ідея цього твору — прославлення жертовності героїв, борців за свободу 

України, осуд рабської покори долі, пасивності.  

 Визначити художній засіб: «вічна ніч чорніла».  

 З якого твору ці рядки: «І йде між ними боротьба, / І дужчий хто — не знаю я»?  

 Які історичні події спричинили появу вірша «Яка краса: відродження країни»?  

 До якого виду лірики належить поезія «Чари ночі»?  

 Визначити жанр твору «О слово рідне! Орле скутий!»  

 У цьому вірші є символічний образ криниці.  

 У якому творі Олесь використав кільцеву композицію?  

 Цей вірш входить до циклу «Голод».  

https://youtu.be/7XifT_i6fyE
https://www.youtube.com/watch?v=2zJmUZF-TWg
https://www.youtube.com/watch?v=NWXJZs2G1M4
https://www.youtube.com/watch?v=V0Pa2UMmQ_E


4. Вивчення нового матеріалу 

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. 

Жанрові ознаки драматичного етюду: 
• стислий, динамічний сюжет й одна сюжетна лінія; 

• переважно одна-дві картини; 

• невелика кількість персонажів; 

• гострий конфлікт, що виражається на рівні внутрішнього світу героя й часто 

призводить до трагічної розв’язки; 

• головний герой наділений суперечливими рисами характеру; 

• афористичність мови персонажів. 

 

1. Опрацюйте матеріал та зробіть опорний конспект до уроку. 

 

 
 

Провідна тема твору — зображення пошуку людиною шляху до щастя, 

обов’язковою умовою якого є розвиток її духовності. 
 

 

 

 

 

 

 



Проблематика 

  
 

 

 

Сюжет і композиція твору 

В основі сюжету покладено філософську ідею про два світи, що живуть у людині, — 

матеріальний і духовний. У центрі зображення — особистість, яка шукає шляхи до 

духовного удосконалення і прагне змінити оточення. 

Особливістю композиції твору є зображення наскрізного образу дороги, яка 

виступає не стільки конкретним шляхом, скільки символічним узагальненням 

вибору людьми життєвого шляху. 

 

 



  
 

Образна система: 

 

 
 

Порівняльна характеристика юнака і Юрби 
 

Він Юрба 

Має мету, якої прагне досягти Байдужа, пасивна 

Не бажає жити в темряві, в лісі, в болоті: 
«Я вас поведу до світлої мети» 

Звична до неволі, до існування в умовах, не 
гідних людини. Веде беззмістовне життя 

Син кобзаря Бездуховний знеособлений натовп 

Сіє духовність і добро. Його кредо: 

«Згоріть в житті — єдине щастя» 

Не спроможна до високих поривань навіть в 

ім'я майбутнього своїх дітей 

Вірить у свою спроможність довести 

людей до Казки, дбає про їхнє щасливе 
майбутнє 

Живе сьогочасними меркантильними 
інтересами 

Уособлення людини, яка заради мрії, 
досягнення мети здатна стерпіти будь-які 

випробування 

Уособлення людей м 

 

 



Мистецькі аналогії 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

 

1. Опрацювати матеріал підручника «Українська література 10 клас. Олександр 

Авраменко» ст. 245 – 247. Скласти хронологічну таблицю 

 

2. Підготуватися до контрольної роботи за творчістю Лесі Українки, Миколи 

Вороного, Олександра Олеся.  

 

 

Написати твір на одну з тем: 
 Символізм драматичного етюду Олександра Олеся «По дорозі в Казку». 

 Одвічна мрія людства. 

 Трагедія революційного проводиря і маси-юрби. 

 «Сонце. У Казці завжди сонце». 

 Поет із Казкою у серці. 

 Лірика серця. 

 Шлях знаходить той, хто шукає. 

 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

trixy139@gmail.com 

 

або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 
 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку 
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

 

Виконайте завдання у зошитах. 

1. Дорога в Казку з твору Олександра Олеся — це символ: 
А) нездійсненної мрії;  

Б) творчості, фантазії; 

В) духовних поривань до кращого життя;   

Г) обману, хибного шляху. 

 

2.Справжнє прізвище Олександра Олеся 
А )Рудченко;  

Б )Тобілевич;  

В) Кандиба;  

Г) Косач 

 

3. „По дорозі в Казку” за жанром: 
а) драматичний етюд; 

б) драматична поема;  

mailto:trixy139@gmail.com


в) оповідання; 

г) новела 

 

4.Твір „По дорозі в Казку” Олександра Олеся складається з: 
а) 1 картини; 

б) 2 картин; 

в)  3 картин; 

г) 4 картин 

 

5.Твір „По дорозі в Казку” Олександра Олеся написаний у: 
а) 1910 р.;  

б) 1908 р.;  

в) 1914 р.;  

г) 1917 р. 

 

 

6.У поемі шукали: 
а) стежку в глухому лісі; 

б) квітку папороті;  

в) гніздо дятла;  

г) потік 

 

7.Герой веде людей: 
а) в оману; 

б) від безпросвітності до щастя;  

в) у нікому не відоме майбутнє; 

г) на здійснення злочину. 

 

8.Кого Він злякався: 
а) оленя; 

б) зайця; 

в) лисиці; 

г) борсука 

 

9.Ким уявляє себе Він: 
а) зозулею;  

б) орлом;  

в) соколом;   

г) жар-птицею 

 

 10.Наведена строфа: 

„Брати мої, тропа! З цього страшного лісу, де вічна ніч стоїть, вона веде у день 

рожевий, вона веде до сонця! Брати мої, до сонця!”, належить: 
а) хлопчику;  

б)  Дівчині;   

в)  Йому;   

г) юрбі 



 

11.З яких квіток складається вінок Йому: 
а) маку і терену; 

б) папороті і ожини;  

в) маку;  

 г) маку і папороті 

 

12. Як називається перша книжка Олександра Олеся: 
а) „Драматичні етюди”; 

б) „З журбою радість обнялась”; 

в) „Минуле України в піснях”;   

г) „Чужиною” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Група: 22, 23, 24, 26 

Урок №  20 

Тема уроку:                              Контрольна робота.  

Творчість Лесі Українки, Миколи Вороного  

й Олександра Олеся 

 

Мета: (формувати компетентності): предметні: перевірити рівень засвоєних знань, 

рівень сформованості вмінь та навичок з вивчених тем; ключові: розвиток 

аналітичного мислення, навички пізнавальної діяльності; комунікативну: вміння 

аргументовано висловлювати власні думки, уміння вчитися, застосовувати набуті 

знання практично. 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

1. Організаційний момент 

Шановні учні! 

У зв'язку із тим, що наш навчальний заклад тимчасово переведений на 

дистанційну форму навчання, уроки української літератури також відбуватимуться 

дистанційно. Ваші домашні завдання, конспекти, контрольні роботи, твори ви 

будете фотографувати та надсилати мені на електронну пошту або на  Viber чи 

Telegram, номери яких зазначені у кінці конспекту до уроку.  

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  2 

 

 

1. Справжнє прізвище Олександра Олеся 

А. Косач 

Б. Кандиба 

В. Рудченко 

Г. Тобілевич 

(0,3 б.) 

 

2. Назва вірша Лесі Українки «Contra spem spero!» у перекладі з латині 

означає  

А. без надії сподіваюсь 

Б. боротися до кінця 

В. безнадійна надія 

Г. надія не вмирає 

(0,3 б.) 

 

 

 

 



3. Романсом є твір 

А. «Інфанта» 

Б. «О слово рідне! Орле скутий!» 

В. «Чари ночі» 

Г. «Лісова пісня» 

(0,3 б.) 

 

4. У створенні художнього світу «Лісової пісні» Леся Українка широко 

використала 
А. біблійні мотиви  

Б. фольклор Волині 

В. давньогрецьку міфологію 

Г. античні міфи 

(0,3 б.) 

 

5. У творі М. Вороного «Блакитна Панна» лунає мотив 

А. краси перших почуттів 

Б. цілісної, багатогранної людини 

В. возвеличення краси природи навесні 

Г. захоплення красою жінки 

(0,3 б.) 

 

6. Творчість М. Вороного стала першою декларацією ідей та форм 
А. неоромантизму 

Б. імпресіонізму 

В. символізму 

Г. футуризму 

(0,3 б.) 

 

7. Перша поетична збірка Олександра Олеся мала назву 

А. «З журбою радість обнялась» 

Б. «Чужиною» 

В. «Перезва» 

Г. «Кому повім печаль мою» 

(0,3 б.) 

 

8. «О, не журися а тілом!» - так починається монолог 
А. Мавки 

Б. Перелесника 

В. Лукаша 

Г. К 

(0,3 б.) 

 

 

 

 



9. Єдиним мешканцем Казки є хлопчик років (за твором «По дорозі в 

казку») 

А. двох 

Б. семи 

В. п’яти  

Г. десяти  

(0,3 б.) 

 

10. У якому вірші автор створює узагальнено-ідеалізований жіночий образ 
А. «О слово рідне! Орле скутий!» 

Б. «Блакитна Панна» 

В. «Лісова пісня» 

Г. «Інфанта» 

(0,3 б.) 

 

11. Зневірений натовп у творі «По дорозі в казку» 

А. підтримує поводиря 

Б. обирає нового поводиря, з яким доходить до цілі 

В. вбиває свого поводиря та йде далі сам 

Г. вбиває свого поводиря та повертається 

назад 

(0,3 б.) 

 

12. «Лови летючу мить життя!.. » – закликає герой твору 

А. «Мріє, не зрадь!» 

Б. «Стояла я і слухала весну» 

В. «Чари ночі» 

Г. «Блакитна Панна» 

(0,3 б.) 

 

13. Відгуком на революційні події 1917 р. є поезія 
А. «О слово рідне! Орле скутий!..» 

Б. «Чари ночі» 

В. «Мріє, не зрадь!» 

Г. «Стояла я і слухала весну» 

(0,3 б.) 

 

14. Драма, у якій відбуваються незвичайні, неймовірні перетворення, а 

поряд з людьми діють постаті, створені їхньою уявою, — це 
А. драма-феєрія 

Б. містерія 

В. комедія 

Г. трагедія 

(0,3 б.) 

 

 

 



15.  Це уривок поезії 

 

А вона, як мрія сну 

  Чарівна, 

 Сяє вродою святою, 

 Неземною чистотою, 

 Сміючись на пелюстках, 

 На квітках 

 Променистою росою. 

 

А. «Стояла я і слухала весну…» 

Б. «Мріє, не зрадь!» 

В. «Блакитна панна» 

Г. «Чари ночі» 

(0,3 б.) 

 

16. Це уривок поезії 

 

Месники дужі приймуть мою зброю, 

 Кинуться з нею одважно до бою... 

 Зброє моя, послужи воякам 

 Краще, ніж служиш ти хворим рукам! 

 
А. «Стояла я і слухала весну…» 

Б. «Мріє, не зрадь!» 

В. «Блакитна панна» 

Г. «Слово, чому ти не твердая криця…» 

(0,3 б.) 

 

17. Це уривок поезії 

 

Сміються, плачуть солов'ї  

 І б'ють піснями в груди:  

 "Цілуй, цілуй, цілуй її —  

 Знов молодість не буде!" 

 

А. «Стояла я і слухала весну…» 

Б. «Мріє, не зрадь!» 

В. «Чари ночі» 

Г. «Слово, чому ти не твердая криця…» 

(0,3 б.) 

 

 

 

 

 



18. «Леся Українка не тільки один із найбільших, але й один з 

найоригінальніших поетів світу», - сказав видатний поет 

А. Д. Павличко 

Б. І. Франко 

В. М. Вороний 

Г. М. Рильський 

(0,3 б.) 

 

19. Перша поетична збірка Лесі Українки називалася? 
А «На крилах пісень» 

Б «Думи і мрії» 

В «Відгуки» 

Г «Лісова пісня» 

 (0,3 б.) 

 

20. «По дорозі в казку» Олександра Олеся за жанром 

           А медитація 

           Б сонет 

           В драматичний етюд 

           Г ліричний вірш 

 (0,3 б.) 

 

21. Вірш «Блакитна Панна» М. Вороного належить до лірики 
          А пейзажної 

          Б філософської 

          В інтимної 

          Г громадянської 

(0,3 б.) 

 

22. До патріотичної лірики Олександра Олеся належить вірш 

А  «О слово рідне! Орле скутий!..» 

Б «З журбою радість обнялась»  

В  «Чари ночі» 

Г  «Любов» (0,3 б.) 

 

23. Псевдонім «Леся Українка» письменниця обрала під впливом 

А Івана Франка 

Б Павла Грабовського 

В Михайла Драгоманова 

Г Панаса Мирного 

 (0,3 б.) 

 

 

 

 

 

 



24. Який персонаж «Лісової пісні» уособлює гармонію між людиною і 

природою?  

А Килина; 

Б Перелесник; 

В Лукашева мати; 

Г дядько Лев 

 (0,3 б.) 

 

25. "Інфантою" постає образ: 
А дівчини-весни 

Б дівчини-краси 

В зрадниці 

Г першої любові 

 (0,3 б.) 

 

26. Вірш М. Вороного «Інфанта» написаний у дусі: 

А експресіонізму 

Б символізму 

В романтизму 

Г імпресіонізму 

(0,3 б.) 

 

27. Які тенденції наявні у творчості О. Олеся? 
А імпресіоністичні, експресіоністичні 

Б імпресіоністичні, неоромантичні 

В неореалістичні, експресіоністичні 

Г неоромантичні, символістські 

 (0,3 б.) 

 

28. Яка річка згадується в поезії "О слово рідне, орле скутий..." 

А Дунай 

Б  Дніпро 

В  Дністер 

Г  Буг 

(0,3 б.) 

 

29. Твір Олександра Олеся «Чари ночі» належить до такої тематичної 

лірики, як: 

А філософська 

Б  інтимна 

В  пейзажна 

Г патріотична 

(0,3 б.) 

 

 

 



30. Поезія Олександра Олеся "З журбою радість обнялась..." побудована на 

художньому засобі 

А. порівняння 

Б. антитеза 

В. гіпербола 

Г. уособлення 

(0,3 б.) 

 

31. Який із поданих висловів характеризує вірш М. Вороного «Блакитна 

Панна»?  

А У поезії переважає піднесено-оптимістична настроєватональність. Мотив 

боротьби узгоджується з мотивом творчості, а символічний образ слова-зброї 

висувається на передній план.  

Б Весняний солов’їний спів викликає в уяві читача усталену асоціацію: весна 

— пора кохання.  

В У початковій строфі прихід весни перетворюється в поетичній уяві автора 

на урочисту й яскраву містерію. 

Г З окремих деталей вимальовується реальна зустріч: осінній вечір і жіночий 

силует на «туманному обрії». 

 (0,3 б.) 

 

32. Бездуховність та обивательську обмеженість утілено в образі 

А. Русалки Польової 

Б. Перелесника 

В. Лісовика 

Г. Килини 

(0,3 б.) 

 

33. Символічне значення волі, молодості, чину втілено в образі 

А. Перелесника 

Б. Лісовика 

В. Лукаша 

Г. Русалки 

(0,3 б.) 

 

34. Справжнє прізвище Лесі Українки 

А. Косач 

Б. Кандиба 

В. Рудченко 

Г. Тобілевич 

(0,3 б.) 

 

 

 

 

 

 



35. Першою публікацією М. Вороного став вірш 

А. «Не журись, дівчино!» 

Б. «Іванові Франкові» 

В. «Блакитна Панна» 

Г. «Інфанта» 

(0,3 б.) 

 

36. Вірш «Інфанта» увійшов до збірки 

А. «Поезії» 

Б. «За Україну» 

В. «Гротески» 

Г. «Лілеї й рубаї» 

(0,3 б.) 

 

 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 
trixy139@gmail.com 

 

або за номером 0637234778 у Viber, Telegram 

 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та номер уроку 

 

 

mailto:trixy139@gmail.com

