
25.02.2022 

Група № 15 

Урок № 27-28 

Тема уроку: «Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній 

інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і 

«живим чоловіком». Гуманізм новели» 

Мета уроку: (формувати компетентності): предметні : знання про  І. Франка як 

прозаїка, розуміння ідейного змісту новели, символіки у творі; уміння аналізувати 

літературні образи;   аргументовано доводити свою думку; ключові : уміння 

пояснювати важливий моральний урок, який продемонстрували герої власним 

учинком; висловлювати судження про кохання, яке долає час, про вірність, 

справедливість; ефективно шукати інформацію, використовуючи різні джерела; 

загальнокультурні : усвідомлення неминучості перемоги добра над злом, 

шанобливе ставлення до творчості І. Франка. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 108-110 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=I_EsqCjVazg&ab_channel 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Аналіз новели «Сойчине крило» 

Рік видання: 1905 

Літературний рід: епос 

Жанр: психологічна новела. 

Тема: розкриття стосунків між Марією та Хомою. 

Ідея: звеличення почуття кохання, яке долає всі перепони. 

Головні герої: Хома Массіно, Марія, її батько, чоловіки. 

У новелі змальована жіноча доля в новітній інтерпретації. Головна героїня, 

Марія, дуже помилилася в своєму виборі, і це призвело до страшних моральних і 

фізичних страждань. Тому вона згадує своє перше кохання, хапається “за нього 

хоч у листі, як за рятівну соломинку”. 

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


Герой-адресат уособлює боротьбу між байдужим, 

відстороненим “естетом” до “живого чоловіка” з почуттями та емоціями. 

Головні думки у творі: кохання – це високе, облагороджуюче почуття, 

“робота душі” не можна жити лише емоціями на першому місці в стосунках між 

людьми повинна бути відповідальність за власні вчинки, гуманність тільки 

втрачаючи, людина розуміє цінність втраченого возвеличення кохання як 

найвищого почуття засудження помилок, за які доводиться розплачуватися. 

Проблематика: взаємовідносини в суспільстві, людського буття загалом 

проблема співіснування двох індивідуальностей, стосунки між людьми. 

Сюжет 

          В основу новели покладено історію кохання двох споріднених душ, двох 

палких сердець, які постраждали через особисту нерозважливість. Дія 

відбувається проти Нового року в кімнаті головного персонажа протягом кількох 

годин, утім, сюжет охоплює все життя героя і розкриває події трьохрічної 

давності. 

Новела має підзаголовок «Із записок відлюдька». Це щоденник головного 

героя, у структуру якого вплетено лист-сповідь молодої жінки про 

свою драматичну долю, що надає розповіді ще більшого 

психологічного напруження. 

Уперше в українській прозі Іван Франко вводить прийом розлогого листа, 

який є і жанровим компонентом твору, і детальною розповіддю про взаємини 

закоханої пари Хоми – Массіно і Манюсі, про життєві пригоди героїні у пошуках 

щастя. Так автор намічає лінію фатальної жінки. 

Сюжет твору як у романтичній мелодрамі. Після втечі коханої герой-

адресат занурився в егоїстичне самозакохане життя, улаштувавши ніби втечу від 

самого себе. Так само тікає від себе і Манюся – від свого справжнього кохання, з 

тихого лісу у вир злочинницького світу. 

Обидві сюжетні лінії тісно переплітаються, доповнюючи одна одну. Це 

ніби діалог двох змучених душ, як і наприкінці твору повертаються до себе, до 

людей, до нового життя у «вірі, надії, любові». 



 

Символіка 

І. Франко мав рідкісне уміння в незначній повсякденній деталі бачити характер 

або явище. 

 Образ сойки – символ самої героїні, символ волі, свободи. 

 Перкальова червона сукня з круглими цятками – символ вірності. 

 Подвійне сонце – подвійне життя, одне у побуті, інше – в душі. 

 Дзвінок – тривога, очікування чогось. 

4. Виконайте літературний диктант 

Іван Франко. «Сойчине крило» 

1. За жанром твір Івана Франка «Сойчине крило» – це…  

2. Назвіть головних героїв твору.  

3. Скільки років було головному героєві?  

4. На яке свято отримав лист пан радник?  

5. Звідки прийшов лист?  

6. Що було у листі?  



7. Скільки років не бачились головні герої твору?  

8. «… я почала ревнувати тебе… І я зненавиділа її, як свою суперницю. І я 

вбила її». Про кого говориться у цих рядках?  

9. З ким утекла головна героїня твору?  

10. Кому належать слова: «Щастя – це факт, який не потребує доказу»?  

11. Скільки разів головна героїня хотіла покінчити життя самогубством?  

12. Який підпис був у кінці листа? Чи зустрілися головні герої твору?  

 

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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