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Група № 31 

Урок № 28 

Тема уроку: «Трагічна творча біографія 

Олександра Довженка. Відомий у світі 

кінорежисер, засновник поетичного кіно. 

«Щоденник» – джерело історії життя 

О. Довженка і трагічної доби» 

Мета уроку:  ознайомити учнів із життєвим і 

творчим шляхом Олександра Довженка; формувати компетентність саморозвитку 

і самоосвіти; розвивати аналітичне мислення учнів через інтеграцію знань про 

історію, літературу, кіномистецтво; виховувати шанобливе ставлення до 

українських митців; розкрити учням важливість «Щоденника» для розуміння 

правдивого відображення тогочасної дійсності.  

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 165-168 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ 

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

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=BwbTqt6g9os&ab_channel  

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

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (основне): 

Народився Олександр Довженко 10 вересня 1894 р. в с. В’юнище на 

Чернігівщині у родині неписьменних селян.  

Навчався у місцевій початковій та вищій школах.  

У 1911р. вступив до Глухівського вчительського інституту.  

Після закінчення інституту у 1914р. учителював у Житомирі, Києві.  

У 1917р. вступив до Київського комерційного інституту на економічний 

факультет.  

Захопившись революцією, служить у петлюрівській армії. За це у 1919 р. 

засудили його до ув’язнення в концтаборах. Однак його врятували.  

У 1920 р. приєднався до КП(б)У, з якої згодо виключений.  

https://www.youtube.com/watch?v=BwbTqt6g9os&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=jLJ_AweFWjQ&ab_channel


У 1921 р. направили за кордон на дипломатичну службу(Варшава, Париж, 

Лондон). У 1922-1923 рр. живе у Берліні, обіймає посаду секретаря 

генконсульства УСРР у Німеччині.  

По поверненні в Україну, влітку 1923 року, оселяється у Харкові. Відвідує 

засідання «Гарту», невдовзі стає співзасновником ВАПЛІТЕ.  

Згодом через ВАПЛІТЕ зближується з ВУФКУ, але у Харкові у той час 

єдиним драматичним мистецтвом був театр, а Довженка театр не цікавив.  

З 1925 року р. стажист по агітфільму «Червона Армія».  

Від’їжджає до Одеси закінчувати фільм, де влаштовується режисером на 

кінофабриці. У 1926 р. створив за своїми сценаріями перші фільми «Вася-

реформатор» і «Ягідка кохання».  

Перший серйозний успіх прийшов у 1929 році після виходу на екрани 

фільму «Звенигора». «Звенигора» була сенсацією 1928 року, але водночас це був 

початок особистої трагедії Довженка — за цю стрічку, та згодом за фільм «Земля» 

його будуть постійно звинувачувати у буржуазному націоналізмі.  

У 1930р. одружується з акторкою Юлією Солнцевою.  

У 1933р. переїздить до Москви, а потім на Далекий Схід.  

У 1935р. нагороджують орденом Леніна.  

На початку війни потрапляє в Уфу та до Ашхабаду. Іде добровольцем на 

війну, як кореспондент газети «Красная армия».  

У 1943р. завершує кіноповість «Україна в огні», яку Сталін заборонив.  

До останніх днів живе в Москві, працює на «Мосфільмі».  

25 листопада 1956р. помер у Москві. 

«Щоденник» – джерело історії життя О. Довженка і трагічної доби» 

Свій «Щоденник» О. П. Довженко розпочав вести під час війни. З його 

сторінок перед нами постає справжній митець, патріот. Як відомо, щоденники 

належать до епістолярного типу творів. І за життя письменників вони, як правило, 

не публікуються. 

Слово «езотеричний» означає той, що містить внутрішній, глибинний або 

таємний, прихований зміст: 

О. Галич виділяє такі ознаки щоденника: відсутність єдиного сюжету, 

спільного ідейного змісту, розрізненість, різностильовість записів. Норма цього 



жанру — уривчастість оповіді, наявність якоїсь недомовленості. Особливістю 

Довженкового «Щоденника» є те, що в цій глибоко особистій речі ми не 

знаходимо розповіді про власне життя. Тут — роздуми про долю різного народу, 

про те, як допомогти йому в трагічний час, як застерегти від помилок. 

Уперше «Щоденник» опубліковано у 1962 році в «Литературной газете» та 

журналі «Дніпро». Безперечно, це були записи з вилученням тих текстів, які 

цензура вважала занадто гострими чи необ'єктивними. «Щоденник» вийшов під 

спільною обкладинкою «Україна в огні». 

Сто п'ятдесят папок Довженкового архіву відкрили лише у 2013 р. Та 

частина «Щоденників», яка писана в повоєнний час, не менш трагічна, ніж 

«Щоденник» воєнний. 

Чимало записів письменника лягло в основу творів «Україна в огні», 

«Зачарована Десна», «Поема про море», «Ніч перед боєм», «Повість полум'яних 

літ». 

«Щоденник» засвідчив світоглядну кризу Довженка, пошук виходу з неї і 

віднайдення його. 

Зі сторінок «Щоденника» перед нами постає людина, яка бачила далеко й 

глибоко. Часто погляди митця розбігалися з офіційною точкою зору. Він 

засуджував тоталітарну систему, яка виховувала кар'єристів і підлабузників, 

людей підозрілих і недовірливих, що відмовлялися мислити самостійно. Жити в 

такій атмосфері творчій, мислячій людині було важко. 

Багато розповідей про героїзм народу в роки війни. Автор пише про героїчні 

вчинки всього народу: від дітей до старих дідів. 

Митець роздумував над причинами масового зрадництва. 

У «Щоденнику» майстерно поєднано авторське начало з публіцистикою. 

Публіцистичність — це властивість за значенням публіцистичний 

(лат. publicus — суспільний, народний); сукупність ознак творів, у яких порушено 

актуальні світоглядні, політичні, духовні природоохоронні, етико-соціальні 

проблеми сучасності. Невід'ємними ознаками публіцистичності є: пафос, чітка 

авторська позиція; поєднання абстрактно-логічного й конкретно-образного 

мислення; злиття емоційного начала з раціональним; науковість прагнення 

всебічно осмислити явища; художня декларативність, полемічність з уявними 



опонентами, документальна точність факту й художня образнвсть, 

метафоричність стилю, апеляція до образів-символів, вплив на громадську думку; 

лірико-публіцистичний висновок; філософський, етико-моральний, 

людинознавчий зміст. Публіцистичність є ознакою художніх творів, написаних 

під час війни або за складних політичних обставин (наприклад, у момент 

проголошення незалежності України) чи всенародної небезпеки й горя (наприклад 

у рік вибуху на ЧАЕС) на дуже важливі й животрепетні теми. До публіцистичних 

належать оповідання Довженка «Мати», «На колючому дроті», «Перемога», 

кіноповісті «Україна в огні» й «Повість полум'яних літ». 

Головна тема «Щоденника» — Україна. Мотив Довженкової філософії 

представлений у таких аспектах: 

1. Україна гине, її майже нема. 

2. Кожен крок відступу буде оплачений великою кров'ю. 

3. Порятунок українського народу в добрі і милосерді. 

4. Український народ позбавлений історії. 

5. Роздуми О. П. Довженка про мистецтво. 

4. Виконайте літературний диктант 

1. У якій картині О.П.Довженко вперше і востаннє знявся у ролі актора? 

2. Назвіть автобіографічний твір О. Довженка про дитячі роки малого Сашка? 

3. Який фільм ознаменував народження великого режисера – Довженка? 

4. Яка картина, створена Довженком, є першою звуковою? 

5. Ким працював Довженко до того, як став режисером? 

6. Яку працю Довженка вважають великим і правдивим документом доби? 

7. Перший фільм, знятий за власним сценарієм? 

8. Сценарій якого фільму визнано ідеологічно неправильним і націоналістичним? 

9. Який фільм 1958 року було названо одним із найкращих кінострічок усіх часів і 

народів? 

10. Де народився майбутній митець? 

11. Де знайшов свій останній притулок О.Довженко? 

12. Яка кіностудія носить ім’я Довженка? 

5. Прочитайте кіноповість «Зачарована Десна»!!!(ЗНО) 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 

mailto:ledishade@ukr.net


03.02.2022 

Група № 31 

Урок № 29 

Тема уроку: «Автобіографічна основа, сповідальність кіноповісті  

О. Довженка «Зачарована Десна». Історія написання кіноповісті.» 

Мета уроку: уміння аналізувати зміст «Зачарованої Десни», художньо-стильові 

особливості твору; оперувати поняттями «кіноповість»; вказувати на риси 

автобіографічності в кіноповісті; пояснювати особливості композиції, роль 

пейзажу; навички пізнавальної діяльності, критичне мислення та вміння 

оцінювати культурно-мистецькі явища; вміння працювати в колективі, навички 

спілкування та толерантне ставлення до думок інших. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 172-178 у базовому підручнику: Українська література (рівень 

стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр 

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

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Zi71IvGuPw 

https://www.youtube.com/watch?v=qUnj1r_f61k  

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Аналіз «Зачарована Десна» О. Довженко 

Рід літератури «Зачарована Десна»: епос.  

Жанр «Зачарована Десна»: кіноповість («автобіографічне кінооповідання»).  

Тема «Зачарована Десна»: спогади письменника про своє дитинство, про 

кровний зв’язок з народом і рідною землею.  

Ідея «Зачарована Десна»: з’ясування основних факторів формування 

людської особистості, духовного джерела справжнього таланту, ролі праці в житті 

людини, оспівування краси природи, рідного краю, людей праці.  

Герої «Зачарована Десна»: малий Сашко (у новелах) і Олександр Довженко 

(в авторських відступах); мати Одарка Єрмолаївна, батько Петро Семенович, дід 

Семен, прабаба Марусина. Особливість повісті в тому, що в ній оповідачем є сам 

автор, який виступає у двох іпостасях: як автор — зрілий митець Олександр 

Довженко — і як герой твору — маленький Сашко. Сюжету як такого немає. 

Натомість є певна двоплановість: основна сюжетна лінія — це новели про 

дитинство Сашка (його враження, захоплення довкіллям); другий план — ліричні 

відступи зрілого майстра (філософське осмислення художньої творчості, краси 

https://www.youtube.com/watch?v=2Zi71IvGuPw
https://www.youtube.com/watch?v=qUnj1r_f61k


людської праці, природи, людини). Отож розповідь має двоплановий характер: 

перший план— це своєрідне поетичне відтворення світу у свідомості дитини; 

другий — філософські роздуми зрілої людини-митця про сенс людського буття, 

роль дитинства у формуванні особистості.  

Композиційно-стильові особливості «Зачарована Десна»: Особливістю 

кіноповісті «Зачарована Десна» можна вважати відсутність чіткого сюжету, однак 

це не перешкоджає читати твір з неослабною увагою. Для втілення художнього 

задуму автор звертався до випробуваних часом джерел — фольклору і класичної 

літератури. Письменник запозичує з фольклору принцип «нанизування мотивів, 

використання ліричних і публіцистичних відступів, традиційних зачинів і 

закінчень, обрамлення, поетичної антитези і зіставлення, ретардацій» (ретардація 

— штучне уповільнення дії з метою звернути увагу читача на дану подію, епізод, 

думку).  

Композиція кіноповісті «Зачарована Десна» являє собою органічне 

поєднання ліричних і філософських роздумів літнього Довженка з романтичним, 

чистим поглядом малого Сашка.  

У творі можна виділити окремі новели («Город», «Хата», «Смерть братів», 

«Смерть баби», «Повінь», «Сінокіс», «Коні», «До школи»), ліричні й 

публіцистичні відступи. Але твір є цілісним: це суцільний потік думок, спогадів, 

що напливають одні на одні, та зображення умов, у яких формувався світогляд 

майбутнього митця (побут, оточення).  

Особливості композиції «Зачарованої Десни» зумовлені ще й жанром твору 

– кіноповість. Звідси й фрагментарність, швидка зміна «кадрів», планів, яка не 

впливає на цілісне сприйняття ліричної, сповненої тонкого гумору авторської 

сповіді. Сам О. Довженко як кіносценарист уважав, що сценарій (а кіноповість 

«Зачарована Десна» є одночасно сценарієм до однойменного фільму) треба 

писати двома руками: в одній тримати маленький тонкий пензлик для 

виписування дрібних деталей, а в другій — великий пензель створення описів 

стокілометрових обширів, пристрастей, масових сцен.  

Для стилю «Зачарованої Десни», на думку багатьох критиків, характерне 

поєднання лірико-романтичного оповідального тону, публіцистичного пафосу, 

побутово-ліричної оповіді, іронічно-сатиричних моментів.  

Проблематика «Зачарована Десна»:  

 сенсу людського буття;  

 гармонії людини і природи;  

 формування особистості;  

 освіти;  

 любові до рідної землі;  

 поваги до батьків; любові до людей.  

«Зачарована Десна» — автобіографічний твір, спогади письменника про 

дитинство, перші кроки пізнання життя, про «перші радощі, і вболівання, і чари 



перших захоплень дитячих...», про діда Семена і прадіда Тараса, прабабу, матір і 

батька, коваля діда Захарка, дядька Самійла — неперевершеного косаря. Спогади 

ці час од часу переростають в авторські роздуми —- про «тяжкі кайдани 

неписьменності й несвободи», інші лиха та страждання людей праці й разом з тим 

— багатство їхніх душ, внутрішню культуру думок і почуттів, їхній смак, їхню 

вроджену готовність до «найвищого і тонкого».  

У кіноповісті О. Довженко поетично формулює творче кредо митця: «Митці 

покликані народом для того, щоб показувати світові насамперед, що життя 

прекрасне... Бачити зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах». 

«Зачарована Десна» є лебединою піснею автора. 

Історія написання кіноповісті «Зачарована Десна» 

Над кіноповістю «Зачарована Десна» О. Довженко почав працювати, як 

свідчать записи в чорнових матеріалах, 5 квітня 1942 р. У листі до матері та 

сестри від 9 листопада 1946 р. письменник сповістить: «Пишу одну повість про 

діда і батька, матір і про все, одне слово, сосницьке життя, що коли я був 

маленьким, мамо, у Вас щасливим, коли дід ще казав мені: «Цить, Сашко, не плач, 

поїдем на сінокіс, да накосимо сіна, да наберемо ягід, да наловимо риби, да 

наваримо каші». Про всяке таке-от старовиння, що щезло вже, минуло давно і 

ніколи не вернеться, як не вертаються літа ще хочу написати. Чомусь я часто, 

коли не щодня, згадую про вас, моя рідна старенька мамо. Очевидно тому, що й 

сам уже сивий, і день мій вечоріє вже, і хоч не гнеться ще спина, і ходжу ще 

рівно, я, як дід Семен, зглядуватись став назад, почав визирати в холодне (чужеє) 

вікно: а чи не пливуть до мене в гості молоді літа весняною водою на дубах? Ні, 

не пливуть».  

У  щоденнику 7 грудня 1945 р. з’являється запис про бажання створити таку 

картину — книжку, яка б «принесла людям успіху, відпочинок, добру пораду і 

розуміння жити».  

30 березня 1948 р. письменник уже чітко заявляє про свій намір написати 

докладно й абсолютно одверто, як труд цілого фактичного життя, з великими 

екскурсами в біографію, у дитинство, у родину, у природу, пригадати всі 

чинники, які створювали й визначали смак, тонкість сприймання. Проте 

«Зачарована Десна» з’явилася лише в 1955 р., за рік до його смерті. 

4. Теорія літератури (ЗНО)! 

Кіноповість (грецьк. kineo — рухаю) — твір кіномистецтва, сюжет якого 

порівняно складний, базується на цілій низці подій і в якому досягається епічна 

широта охоплення зображуваної дійсності. Разом із тим у другій половині XX ст. 

набуло поширення інше значення цього терміна: наголос переноситься із слова 

«кіно» на слово «повість». Так, кіноповістю називають сценарій, зумисним чином 

перероблений для читання (при переробці вилучаються специфічні 

кінематографічні терміни, розширюються діалогічні сцени, уводяться ліричні 

відступи, граматичний теперішній час змінюється минулим тощо). Окрім того, 



кіноповістю називають повість, що створена із свідомою орієнтацією на певні 

кінематографічні прийоми оповіді (подрібнення дії на короткі епізоди, 

лаконічність діалогу та авторських пояснень, монтажний характер епізодів тощо). 

5. Виконайте літературний диктант 

1. Що найбільше любила робити мати Сашка?  

2. За старою повіткою росли великі кущі, і діти туди рідко залазили, бо 

боялися… Кого?  

3. Де любив спати дід?  

4. На кого був схожий дід?  

5. Батько був схожим на …  

6. Як звали діда?  

7. Чим пахнув дід?  

8. Що читав дід в неділю?  

9. За кого вважала мати діда?  

10. Хто розмовляв з кіньми, телятами, травами, зі старою грушею та дубом?  

11. Яку рибу дід вважав за найкращу?  

12. Що більше за все любив дід? 

 

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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