
Тема уроку № 25 . Роман 

І.Багряного «Тигролови»  як 

український пригодницький 

роман.



При народженні: Іван Павлович Лозов'ягін

Псевдоніми, криптоніми: Полярний, Багряний, Дон Кочерга

Дата народження: 19 вересня (2 жовтня) 1907

Місце народження: Охтирка, Сумської області

Дата смерті: 25 серпня 1963 (55 років)

Місце смерті: Новий Ульм, Німеччина

Національність: українець

Мова творів: українська

Рід діяльності: прозаїк, поет, драматург, публіцист, журналіст

Напрямок: реалізм

Жанр: роман

Найкращі твори: «Тигролови», «Сад Гетсиманський»

Визнання:   березень 1992 року найвища відзнака нашої країни –

Державна преміїя України ім. Т. Шевченка.



Задум виник під час перебування в таборі БАМЛАГу, 

коли, втікаючи з нього, блукав тайгою, 

переховувався в оселях мисливців-звіроловів, 

нащадків вихідців з України.

Рік написання – 1943р. (за 14 днів).

Побачив світ - 1944р. під назвою «Звіролови»

1946р. – видано у вдосконаленому варіанті.

Твір НЕ є автобіографічним, але переживання

«страшного державного злочинця», пригоди в тайзі

належать І.Багряному.



«Тигролови» зробили

велике діло. Вони здерли шкуру 

зека, оста, «советского человека» 

і показали під нею людину, повну

життєвої снаги, волі до життя й 

боротьби».

Ю. Лавриненко



Судячи з прізвища, він –

далекий нащадок славного 

козацького гетьмана Дем’яна

Многогрішного.

Цей гетьман твердо обстоював

самостійність України, відверто

висловлювався проти

загарбницької політики Москви, 

за що й був підданий тортурам, а 

потім відправлений на довічне

ув’язнення до Сибіру.

Хвилинка 

історії





Хвилинка  біології



-Чи є підтекст у назві твору?

- На кого ж ведеться полювання?

Сюжет твору вибудуваний на полюванні

майора НКВД Медвина – цього

новітнього тигролова за гордим, не 

прирученим тоталітарною системою, 

молодим «тигром» з України( Григорій

Многогрішний), який у тайзі знайшов

земляків, друзів і кохання.



videoplayback.mp4


Твір складається з 12 розділів, ряду підрозділів, 

схожих на новели, що мають інтригуючі назви: 

«Дракон», «Навзаводи зі смертю», «Заколот і 

капітуляція», «Бог кохання» та ін..

Події у романі відбуваються упродовж півроку

( осінь, зима).

Експозиція: втеча Григорія Многогрішного з поїзда-

дракона.

Зав’язка: герой-в’язень потрапляє до сім’ї тигроловів

Сірків.

Кульмінація: вбивство Медвина Многогрішним.

Розв’язка: еміграція Григорія та Наталки за кордон.



Розв’язка

Кульмінація

Розвиток дії

Зав’язка

Розв’язка

Кульмінація

Розвиток дії

Експозиція

Зав’язка

Перехід кордону Григорієм і Наталкою

У поїзді-драконі везуть Григорія 

Многогрішного

Втеча його з поїзда, прибуття на Далекий 

Схід в іншому поїзді майора Медвина

Перебування в тайзі; зустріч із Наталкою; 

життя в родині Сірків; Григорій стає 

звіроловом

Зустріч у тайзі непримиренних ворогів: 

Григорій вбиває свого кривдника

Любовна лінія

Григорії рятує Наталку від 

ведмедиці

Лікування Григорія, 

розвиток стосунків

Освідчення закоханих

Наталка вирушає з коханим 

до Маньчжурії

Сюжет і композиція 

videoplayback.mp4


зображення драматичної долі

українського юнака Григорія

Многогрішного, його боротьби

за найвище благо в цьому

жорстокому й бездушному світі

бути вільним.



- засудження сталінського терору, 

його політики, яка калічила людей, 

позбавляючи їх права на життя;

- гімн людині, що за будь-яких

обставин намагається боротися за 

своє щастя і перемагає.



- український народ (Григорій 

Многогрішний) – невмирущий, 

незнищений, мучений, гнаний, але 

нескокорений;

- «сміливі завжди мають щастя»;

- «ліпше вмирати, біжучи, ніж 

жити, гниючи».



- авантюрно-пригодницький роман; 

- твір-протест проти порушення

елементарних людських прав.



Словникова  робота.





*Боротьба 

Г.Многогрішного; 

*Родина Сірків;                                                                             

*Морози.

* НКВД –

знаряддя Сталіна;                                                                                             

*  Майор Медвин;                                                                                             

*Тигри.



Душевна доброта і щирість

Обізнаність у господарській справі і 
мисливстві

Порозуміння з природою

Чуйність і лагідність щирість і відвертість

Працелюбність і богобоязливість

Безкорисливість і шляхетність

Відповідальність за доручену справу 

Шанування Бога і народних традицій

Сірки



Майстриня співу

«Швидка, як коза»

Сміливість, рішучість, винахідливість

Добра, чуйна, іноді виявляє гордість і 
самовпевненість

Зразковий мисливець

Здатність на палке і вірне кохання

Наталка





Професійний інженер-авіаконструктор

Відповідальний і чесний

Вихований і культурний

Розумний і кмітливий

Мужній і рішучий

Здатний на самопожертву і щире почуття
кохання

Спостережливий і уважний

Любов до природи, повага до народних
традицій

Григорій

Многогрішний



П.Рубенс «Полювання на тигрів і левів»



Майор ОГПУ-НКВД

Жорстокий і самовпевнений

Ненависний, презирливий

Жага до кар’єрного росту

Бездушний і корисливий

Хитрий, підступний

Боязливий

Медвин



«Тигролови» — український художній фільм режисера

Ростислава Синько, відзнятий у 1994 році на кіностудії

«Укртелефільм»



- У яких рисах характеру проявляється 

сильний тип української             людини ?

- Чи можемо ми вважати родину Сірків та 

Григорія Многогрішного сильним типом 

української людини ?

- Чи ми такі, як родина Сірків та Григорій 

Многогрішний ?

- Висловіть свою думку на тему: 

“Многогрішний і наше покоління ”.



Григорій

Многогрішний – реальний

приклад для наслідування.

Він хоче поділитися з вами 

однією особистою рисою. 

Що кожен із вас 

особисто для себе взяв би від

Григорія Многогрішного в 

доросле життя?



«Сміливі завжди мають щастя»,- ці слова рефреном 

звучать упродовж усього роману.

Людина, сильна духом, завжди викликає пошану, у які б 

часи вона не жила. І саме Григорій Многогрішний стає живою 

ланкою, що поєднує минуле та майбутнє. 

Сучасні юнаки й дівчата так само, як і Григорій 

Многогрішний, знають, що тоталітарне суспільство не має 

майбутнього, бо воно зневажає почуття власної гідності.   

То бережімо свою душу, свою мову, своє майбутнє, бо ми 

є нація, ми є народ, що має свою Батьківщину і повинні 

творити життя на землі, яке заповідав Господь Бог.



• 1. Написати твір-мініатюру на тему

„ Моє враження від прочитаного роману     „ 

Тигролови ”.

• 2. Дібрати цитати до теми „ Життя 

українців-переселенців ”.

• Фото конспектів надсилаємо на електронну 

адресу irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net

