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Урок № 24 

Тема.     Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист  

                    Михайль Семенко – сміливий експериментатор. «Бажання», «Місто»,  

                                                                  «Запрошення» 
Мета: ознайомити учнів із поняттями «авангард», «футуризм», «урбанізм», дослідити 

пошуковий характер авангардних експериментів поезії 1920-х років і значення творчості 

М.Семенка для розвитку української поезії; розвивати навички пошукової робота, роботи в 

групі; виховувати усвідомлення різноманітності й багатоплановості самовираження 

власного «Я». 

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, соціальна та громадянська 

Тип уроку: розвиток компетентностей 

Обладнання: підручник, картки із завданнями, портрет Михайля Семенка,  

                          схема для заповнення в групах 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційна частина 

ІІ. Мотивація освітньої діяльності 

Поєднайте прізвище письменника з його характеристикою 

Іван Франко – каменяр 

Тарас Шевченко – великий кобзар 

Григорій Квітка-Основ’яненко – «батько української прози» 

Леся Українка – дочка Прометея 

Маруся Чурай – дівчина з легенди 

Іван Драч – сонячний поет 

Євген Маланюк – «імператор залізних строф», український Одіссей 

Остап Вишня – «король українського тиражу» 

Іван Нечуй-Левицький – «всеобіймаюче українське око» 

Ольга Кобилянська – гірська орлиця 

Михайло Коцюбинський – сонцепоклонник 

Василь Симоненко – «витязь молодої української поезії 

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку 

1. Слово викладача 

    20-30-ті роки ХХ ст.— це час не лише масштабних змін у соціальній сфері, світогляді 

людей, а й у мистецтві. Розпочався активний пошук нових, виразніших форм для 

відображення нової дійсності. Одні намагалися знайти в минулому відповідне своєму 

духові й оновити його, надати нового змісту, інші, як авангардисти-футуристи, рішуче 

відкидали художні надбання попередніх епох, зазіхнули навіть на саме слово, прагнучи 

створити нову мову зі слів, яких ще «ніхто не чув», які «язик утворив уперше». 

«Хуторянство», селянська атрибутика, сентиментальність, патріотичний пафос 

відкидалися, натомість підносилися на щит урбанізація, технічний прогрес, рух, динаміка. 

Найвідоміші поети-футуристи, сміливі експериментатори — Михайль Семенко, Гео 

Шкурупій, Юліан Шпол. Про них та результати їхніх авангардних пошуків і йтиметься 

сьогодні на уроці 

ІV. Розвиток компетентностей 

1. Словникова робота 

Урбанізм – зображення великого промислового міста, його атмосфери, динаміки, способу 

                    життя. 



2. Пошукова робота в групах. Заповнення схеми за допомогою статті підручника  

    Стор. 10 
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від фр. ______________ 
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3. Обговорювання роботи в групах 

1) Портрет якого письменника зображено у схемі? (Михайля Семенка) 

2) Яке відношення він має до даної схеми? 

V. Фізкультхвилинка 

VI. Перевірка досягнення компетентностей 

1. Опрацювання біографії М. Семенка за статтею підручника 

Стор. 11-12. 

2. Виразне читання поезії М. Семенка «Бажання». Обмін враженнями щодо 

прочитаного, виконання завдань. 

1) Що вам здалося несподіваним, свіжим, оригінальним у цій поезії? 

2) Схарактеризуйте ліричного героя твору. (Ліричний герой поезії горить бажанням 

перетворити світ і уявляє собі, як добре було б, щоб усе робилося раціонально, з користю: 

зорі — дітям, барви — гарній дівчині, щоб її покохав хлопець. Герой сповнений радості 

життя, бажання перетворювати світ. Напівіронічно, напівжартівливо він скаржиться, що 

немає в природі ладу, якого б йому хотілося.) 

3. Виразне читання вірша М. Семенка «Запрошення». Обмін враженнями щодо 

прочитаного. 

4. Робота над характеристикою ліричного героя твору. 

(Ліричний герой поезії уявляє себе духом із потойбіччя. Він говорить про те, наскільки 

життя таємниче і загадкове, скільки в ньому доріг, котрі треба подолати, який 

різноманітний у людини вибір. Пізнати сенс буття і небуття — це дійти «до останнього 

пункту», відчинити «двері замкнуті». Не кожен на це зважиться, адже чекають на 

мандрівника «всі стихії і дощі». Прогулятися в ньому, спробувати осягнути таємниці життя 

й запрошує читачів поет разом зі своїм ліричним героєм.) 

VII. Підведення підсумків освітньої діяльності 

1. Робота з підручником. Виконання завдань 

   Стор. 14-15. 

ІХ. Домашнє завдання 

  Законспектувати біографію П. Тичини; виконати завдання 4 на стор. 19 (переглянути 

фільм «Я кличу тебе…». П. Тичина 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 
y.levchuk2976@gmail.com 

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

 

 


