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Тема уроку:   

Мета (формувати компетентності): предметні: літературознавчу: формувати в учнів 

навички характеристики героїв, засобів їх творення, аналізу коло проблем, порушених 

у творі, читацьку активність; ключові: уміння вчитися: самоорганізовуватися до 

навчальної діяльності; соціальну: розвивати вміння працювати в колективі, уміння з 

повагою ставитися до вчителя, однокласників; інформаційну: навчати учнів 

працювати з текстом роману, займатися пошуковою роботою; комунікативну: 

удосконалювати вміння дітей формулювати мету власної діяльності та робити 

висновки за її результатами; загальнокультурну: дотримуватися норм мовленнєвої 

культури; зв'язно висловлюватися, аналізуючи зміст та образи роману; 

загальнолюдську: виховувати милосердя, доброту, повагу до матері. 

 

МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ 

 

1. Опрацюйте ст. 50 - 54 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): 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

 

1. Організаційний момент 

2. Актуалізація опорних знань 

Панас Мирний добре знав життя народу, вірив у його здоровий глузд, намагався 

правдиво розповісти про болі та радощі людей - працьовитих, щирих, добрих. Таким 

постає перед нами соціально-психологічний роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». 

Твір багатоплановий, багатий на колоритні постаті. Та особливо зворушливо змалював 

письменник образи жінок: Мотрі, Галі, Христі, Явдохи. Всі дійові особи якнайповніше 

розкривають суперечність образу Чіпки, що бореться проти неправди, але і сам 

починає чинити зло, бо не знайшов правильного шляху до щастя. Жіночі образи в 

романі Панаса Мирного сповнені трагізму. Жінки не в змозі змінити своєї долі. Кожна 

з них, як може, намагається врятувати Чіпку, але всі зусилля виявляються марними. 

Доля їхня несе на собі сумний відбиток, накладений тяжким, жорстоким життям і 

несправедливістю, яку вони надто часто зустрічали на своєму шляху. 

 

3. Вивчення нового матеріалу 

Наскрізним образом роману «Хіба ревуть воли…» є образ Чіпки Варениченка. У 

його створенні найповніше розкривається величезний літературний талант Панаса 

Мирного. Під час уроку ми простежуємо, як Чіпка, головний герой твору, прожив свій 

вік, якими законами й правилами він керувався у житті. Олесь Гончар, говорячи про 



Ничипора Варениченка, висловив думку, що він «людина, яка народжена була для 

справ, можливо, значних і прекрасних, але яка так і не розкрилася у своїх потенційних 

якостях і можливостях». 

Отже, з’ясуємо причини, які спонукали його зійти з праведного шляху 

правдошукацтва на криву стежку розбійника і «стати пропащою силою». 

 

Суспільне середовище суттєво впливає на формування особистості нашого 

героя. Відчуття соціальної несправедливості з часом поглиблюється, переростає у 

важку недугу, відбирає спокій, порушу душевну рівновагу. Дуже шкода Чіпки, коли у 

нього несправедливо відбирають землю. Всі мрії його про щасливе життя із матір'ю та 

дружиною затьмарили гіркі, розпачливі думки про кривду, "що заснувала цілий світ". 

Зрештою, Чіпка втратив не тільки землю, а й віру у добро та справедливість. Його 

серце наповнилося ненавистю до вершителів долі. Свій розпач він починає топити в 

горілці. І, як водиться, від горілки до грабунку - один крок. Це, звичайно, важко 

виправдати. Пояснюючи причини стихійного протесту селянина, Панас Мирний 

розкриває суперечливість образу Чіпки. З одного боку, він прагне відплатити за 

несправедливість, яка завдавалася йому та його рідним, а з іншого - виявляє невміння 

знайти справжні шляхи боротьби, йде "кривою стежкою" бунтарства, що приводить 

його до трагічного кінця. Узагальнена таблиця лінії життя Чіпки.  

 

Узагальнена таблиця лінії життя Чіпки. 

 
 

Які висновки ви можете зробити, склавши цю лінію-графік? 

 



 Чіпці не щастило від самого народження, він наслідував негативні гени. 

 У житті Чіпки були люди (баба Оришка, дід Улас), які вчили його добра. 

 Були в героя злети й падіння. У Чіпки підвищене почуття справедливості, але він 

не може реально оцінювати дійсність (земля їм дісталася теж не зовсім 

справедливо; Грицько, такий самий безземельний сирота, заробив грошей і 

купив землю). 

 Те, що не взяли громадським пастухом, вигнали із земства, не є непереборними 

життєвими обставинами, які дають право озлитися на весь світ. 

 І в злочинній сім’ї може вирости чесна, справедлива людина, як, наприклад, 

Галя. 

 Багато залежить від характеру людини, її життєвого вибору й здатності 

розрізняти добро та зло. 
 

 

 
 

 

 

 

 



Баба Оришка 

 

 
 
 Перші уроки добра, чулості до горя Чіпка дістав від своєї баби. Вона, збідніла 

вдова з козацького стану, все життя поневірялася в наймах, не мала ні поля, ні городу, 

ні своєї хати: "Жила в сусідах". Бита горем, невилазними злиднями, завжди рада 

шматку хліба, баба Оришка зберегла в собі, море людяності, доброзичливості й 

теплоти. І все це прагнула передати єдиному онукові, якого любила понад усе на світі. 

І біля тієї любові й сама грілася. Вона розважлива, по-життєвому мудра, знала багато 

казок, легенд, переказів. Оришка - втілення народного світогляду і моралі. До Чіпки 

завжди була лагідною, ніколи не вдавалася до бійки, її тихе, ласкаве слово куди більше 

важило для хлоп'яти, ніж материні стусани. Від бабусі він перейняв чулість до чужого 

горя. Першим страшним ударом у житті Чіпки була смерть баби. Оришка найбільше 

виховувала онука не словами, а власним прикладом. "А баба така добра була, до всіх 

добра...", - такий підсумок її життя зробив Чіпка.  

 

Образи Мотрі і Явдохи: порівняння 

 

 Мотря – нещасна селянська дівчина, Явдошка – дитя притону.  

 Тяжкий осуд народною мораллю Мотрі, яка стала вдовою при живому 

чоловікові-двожону, розпутне життя Явдохи.  

 Життєві погляди Мотрі та Явдохи.  

 Недобре ставлення Чіпки до матері і вдячне до тещі – наслідок неправильного 

виховання. 

 Старість Мотрі та Явдохи як дзеркало їхнього життєвого шляху.  

Мотря - бідна трудівниця. У словах: «Не судилося Мотрі щастя. Не знала вона його 

змалку, не бачила дівкою, жінкою; не сподівалася замужньою вдовою», - уся її нелегка 

доля. Вийшла заміж, щоб мати хоча б притулок. Явдоха ще в ранньому віці 

призвичаїлася до крадіжок, до торгівлі своїм тілом. Одруження з розбійником 

Максимом зробило її багачкою. Мотря - чесна і справедлива. Вона намагається не 

допустити сина до слизької дороги, заспокоює його. Вона вірить, що чесність роду є 

найголовнішою цінністю трудового селянства. Цим засадам народної моралі Мотря 

була вірна все життя. І саме вони не дозволили їй мовчати, не дали покрити страшний 



злочин сина, змусили заявити на нього у волость. Для Явдохи ж нічого святого не 

було. Мораль соціального дна увійшла в її кров і плоть. Вона зневажливо ставиться до 

тих, хто чесно працює. На оглядинах їй дуже не сподобалась і Чіпчина хата, низька та 

тісна, і Мотря, стара, згорблена жінка, висушена гіркою нуждою та лихом. Все це 

розкопирсало «хижу, падку на розкіш та на прибуток натуру Явдошину». Заради 

збагачення вона готова була на все. Нажива і прибуток виправдовували в її очах будь-

які способи. Поняття честі для неї не існувало. Мотрю і Явдоху, жінок з 

протилежними поглядами на життя, об'єднувала любов до дітей. Мотря - любляча 

мати: «...не дай боже, занедужає Чіпка, - Мотря сама не своя. Цілу ніч очей не 

заплющить: сидить над ним, плаче, молиться...». Народження Галі зразу все 

переломило в житті Явдохи: «Гулянки одлетіли; жарти - теж: виступили наперед 

клопоти...». Вона бажала дочку виростити в багатстві та розкоші. Цього ж бажала і 

Мотря. Але Мотря тяжко працює з раннього ранку до пізньої ночі, щоб забезпечити 

сина, а Явдоха прийнялася за діло молодих літ - за крадіжку. В образі Мотрі автор 

показав життя бідного селянства, його мрії та прагнення, а образом Явдохи 

утверджував, що мораль злодіїв-розбійників і багатіїв - однакова.  

 

 

Образ Мотрі 
 

 



 

Образ Явдохи 

 

 
 

 

Образ  Галі 

 

 
 



 
 

 

Образ Христі 
 

 

 
 



 

1. Опрацюйте ст. 50 - 54 у базовому підручнику : Українська 

література (рівень стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. 

серед. Освіти / Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2019. – 256 с. 

 

2. Законспектуйте основне  

 

3. Зробіть порівняльну характеристику Галі та Христі; Чіпки та 

Грицька 

 

4. Підготуватися до контрольної роботи за творчістю Івана Нечуя-

Левицького та Панаса Мирного 

 

 

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

