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Тема: Есе «Специфіка розкриття мотиву шукань землі обіцяної в Біблії та художній 

літературі» 

Мета: узагальнення і систематизація набутих знань, умінь, розвиток творчості та 

усвідомленої активності учнів, більш глибоке розкриття вузлових питань теми; виявлення 

рівня усвідомленості та глибини знань, перевірка і оцінка умінь і навичок практичного їх 

застосування; закріплення умінь, навичок написання творчої роботи; розвиток пізнавальної 

активності та самостійності при написанні твору (есе); формування механізмів творчого 

мислення. 

Матеріали до уроку 

Ми знаємо, що є вічні істини і є книги, у яких ці істини закарбовані. У них – прадавня 

мудрість людська, що й тримає людство на Землі, не дозволяє йому зникнути, розчинитися в 

безвісті Всесвіту. Дослідники навіть вважають, що в таких книгах закодовано не тільки наше 

минуле, а й майбутнє. І одна з таких книг – Біблія. 

Біблія – найвеличніший підручник, написаний для людини Самим Богом. Якщо розглядати 

Біблію тільки з позиції літературної цінності, то вона постає як видатна культурна пам’ятка. Її 

виразний і лаконічний стиль, надзвичайно багате образне мовлення, цікаві історії й 

захоплюючі оповіді, її глибока мудрість й беззастережна логіка, велична мова й висока поезія 

– усе це заслуговує постійної уваги й детального вивчення; з Біблії людство черпає 

Божественну мудрість й одкровення. 

Людство протягом своєї багатовікової історії замислюється над вічними питаннями: у чому 

сенс життя людства, що таке добро та зло, чому існують горе, страждання, смерть, як цього 

уникнути? А відповіді дає унікальна книга  Біблія. ЇЇ писали різними мовами більш ніж 40 

авторів різних прошарків суспільства: царі, селяни, філософи, рибалки, поети, державні діячі, 

учені. 

Книга народжувалася на трьох континентах. Біблія пройшла крізь суворі переслідування, 

витримала критику, перекладена різними мовами світу. Віруючі люди з особливою повагою 

ставляться до Книги Книг як до Слова Божого, але сотні тем, яких торкається Святе письмо, 

не залишають байдужими навіть далеких від релігії людей.. 

 

1. Біблія – джерело людської мудрості. 

 

2. Вона вважається святою, тому що проголошує Слово Бога. 

 

3. Біблія є пам’яткою найдавнішої писемності людства. 

 

4. Яскраві й мудрі біблійні образи надихнули митців на створення нових творів. 

 

5. Біблія – дивовижний приклад співпраці Бога і людини. 

 

6. Морально-етичні закони, викладені в Біблії, універсальні. 

 

7. Кожна книга Біблії – це окремий твір. А разом усі вони складають єдине ціле. 

 

Біблійні мотиви у творчості українських письменників 

 



1.Т.Г.Шевченко «Марія», «Чигирине, Чигирине», «Сон», «Кавказ», «Не нарікаю я на Бога», 

«Пророк», «Неофіти». 

 

2. І.Франко «Мойсей». 

 

3. В.Барка «Жовтий князь». 

 

4. У.Самчук «Марія». 

 

5. П.Куліш «Дума», «Старець», «Неньчина пісня». 

 

6. М.Старицький «Нива», «На Новий рік». 

 

7. М.Рильський «Рукам трудящим слава». 

 

8. М.Сингаївський «Мечі та струни». 

 

9. Ю.Федькович «Нива», «Думи мої, діти мої». 

 

10. П.Тичина «Весна». 

 

Висновок: 

 

Отже, Святе Писання – джерело тем, мотивів і жанрів світового мистецтва. 

 

Мойсей, біблійний пророк, визволив давніх євреїв з єгипетського полону. Після низки 

чудес він вивів єврейський народ з Єгипту і через 40 років блукань привів до « Землі 

обітованої ( обіцяної )». 

У кінці подорожі Мойсей одержав від Бога на кам’яних скрижалях ( плитах ) десять 

заповідей, що їх повинні були дотримуватися люди, щоб мати життя вічне, потрапити до 

раю. Пройшли тисячоліття, а нічого мудрішого, раціонального людство так і не вигадало. 

 

Вашим завданням є написати есе на тему : «Специфіка розкриття мотиву шукань 

землі обіцяної в Біблії та художній літературі» на основі прочитаного твору. 

 

Вивчити пролог з «Мойсея» 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 y.levchuk2976@gmail.com 

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

 

 

 

 


