
21.04.2022 

Група № 31 

Урок № 40 

Тема уроку: «Тема «любовного трикутника» в новелі «Три зозулі з 

поклоном». Образ любові як християнської цінності. Зміщення часових 

площин як художній засіб. Роль художньої деталі» 

Мета уроку: удосконалювати навички визначення теми твору, його жанру, 

провідної думки; аналізувати образи, художні засоби, особливості композиції; 

висловлювати власні роздуми про проблеми, порушені в новелі, і поведінку 

героїв. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 205-208 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: 

Переглянь відео «Лайфхаки з української літератури». Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=WlBDrlbJwgo (автор – EdEra) 

Переглянь фільм «Три зозулі з поклоном». Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=eshXPAkP7mM (автор – Львівська державна 

телерадіокомпанія).  

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Паспорт твору  «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника 

Рід літератури «Три зозулі з поклоном»: епос.  

Жанр «Три зозулі з поклоном»: новела.  

Тема «Три зозулі з поклоном»: складність людських стосунків, виражена 

через історію нещасливого кохання.  

Ідея «Три зозулі з поклоном»: возвеличення любові як високої християнської 

цінності, що вивищує людину над буденністю, очищує її душу.  

Герої «Три зозулі з поклоном»: оповідач, його батьки — Михайло і Софія, 

Марфа Яркова, дядько Левко — поштар. 

Композиційно-стильові особливості «Три зозулі з поклоном»: новела має 

епіграф «Любові Всевишній присвячується», що дуже влучно розкриває основну 

ідею твору. Новела глибоко віддзеркалює внутрішній світ автора, його 

https://www.youtube.com/watch?v=WlBDrlbJwgo
https://www.youtube.com/watch?v=eshXPAkP7mM


світобачення. Твір складається із трьох новел і обрамлення. Лист ніби зміщує 

часові площини, наближає батька до сина; це послання у вічність. Без листа 

неповною була б історія кохання, адже саме з листа дізнаємося, що Марфина 

любов долає відстань і душа її поряд з Михайлом. Три новели в одне ціле 

об’єднує син-оповідач. В центрі сюжету — любовний трикутник. Марфа, 

одружена з нелюбом, кохає чужого чоловіка, батька оповідача. Проте її кохання 

до Михайла не зрадливе та гріховне. Вона не претендує на чуже щастя. Незабаром 

його засилають до Сибіру на каторгу, звідки він ніколи не повернувся. У Михайла 

залишилися дружина Софія та малолітній син. Але події, відображені у творі, ніби 

відходять на другий план.   Головними є почуття та страждання героїв. Між двома 

жінками, Софією та Марфою, немає ревнощів. їх об’єднують горе і туга. Софія не 

сердиться на Марфу, адже розуміє її почуття. Марфине кохання чисте, 

безпретензійне. У ньому немає заздрощів до суперниці. Час од часу від Михайла 

надходять листи до дружини. У них він пише, що любить її та сина. Марфа 

раніше, ніж Софія, відчуває, що прийшов лист від Михайла; благає листоношу 

дати їй його, щоб просто потримати у руках. В останньому листі Михайло 

просить Софію передати Марфі «три зозулі з поклоном», бо відчуває, що «десь 

тут коло мене ходить Марфина душа нещасна». Він просить передати їй цей 

останній привіт, і тоді до нього «хоч на хвильку прийде забуття». Образи героїв 

новели передані через їх почуття, любов. Це кохання оточене неземним ореолом, 

святе, безтілесне. У ньому немає нічого побутового. Ніхто з героїв наприкінці не 

отримає щастя. Софія сама виховала сина. Михайло загинув десь на чужині. А 

Марфа досі чогось чекає, вдивляючись в обличчя сина Михайла. Контрастним до 

образу Марфи у творі «Три зозулі з поклоном» є образ її чоловіка Карпа. Марфа 

— натура тонка, поетична. Карпо — приземлений, недалекий, похмурий, 

небагатослівний. В усьому відчувається нерівня душ. Твір має багато спільного з 

притчею. Автор пропонує читачеві єдиний висновок — таке кохання не залежить 

від людини, її волі та свідомості. Воно не підпорядковується моралі та 

запереченням. Воно дається вищою силою, а тому має право на існування. 

«Останній лист від тата» — це новела в новелі, і розкриває вона не тільки цілий 

світ почуттів батька — сум за родиною, втраченою свободою та й самим, 

очевидно, життям, а й безмежну любов до дружини («...моя єдина у світі 

Соню...»), сина, до рідного краю, природи. У творі Гр. Тютюнника засобом 



узагальнення, типізації й індивідуалізації, конкретизації в зображенні предметів 

та характерів є художня деталь: очі героїв, Марфине волосся (психологічні 

деталі); лист (предметна деталь); «товстопикий», «товстоногий» (словесні деталі); 

батькова сосна — наскрізна, багатозначна деталь — спогад про батька, що 

житиме вічно, Михайлова душа, плинність часу (спочатку сосна маленька, потім 

велика), для Михайла — символ рідної домівки. Три зозулі з поклоном 

символізують, на думку одних літературознавців, своєрідне привітання: забудь, 

покинь, залиш мене, відпусти (саме так у народі палко закохану людину, якій не 

могли відповісти взаємністю, вітали, щоб позбавити її мук кохання); на думку 

інших — три долі героїв любовного трикутника. Незвичайною є присвята: 

«Любові Всевишній». Тобто любові щирій, високій, такій, що приходить раз у 

тисячоліття, коли люди відчувають одне одного на відстані.    

Поштовхом для написання новели, за спогадами очевидців, послужила доволі 

незначна подія. Григір Тютюнник побачив виступ сліпого бандуриста. Він 

виконував пісню «Летіла зозуля через мою хату...». Пісня розповідала про 

нещасливе кохання та непереборне страждання людини. Автора так вразила ця 

пісня, що він підхопився і побіг до своєї кімнати. Так народилася ця новела. Твір 

містить також автобіографічні моменти. Батько письменника, як і герой новели 

Михайло, був репресований. А в образі оповідача-студента легко вгадується сам 

автор. 

Робота з теорією літератури 

Художня деталь – це засіб словесного мистецтва, виразна подробиця в 

тексті, якій властива особлива змістова наповненість. 

Ознаки новели 

 

Новела

оповідний 
характер

невелики
й обсяг

лаконічність

художні 
деталі

психологіз
м

динамічність

небагато 
персонажів

незвичайн
а подія

несподіван
а розв'язка  



Проблематика новели «Три зозулі з поклоном» 

 

4. Виконайте літературний диктант 

1. Твір «Три зозулі з поклоном» за жанром є … 

2. Григір Тютюнник присвятив його … 

3. У цитаті «Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса…» мова йде про 

4. Батька оповідача звали … 

5. У цитаті «височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою 

поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече» мова йде про … 

6. Як пам’ять про батька селі залишилася висаджена ним … 

7. У цитаті «…він якось не старів, однаковий зоставався  в двадцять, і в 

тридцять годочків…» мова йде про … 

8. У листі додому батько оповідача закреслив, а тоді знову написав два 

слова… 

9. У цитаті «Товстопикий був, товстоногий. І рудий – матінко ти моя… Як 

стара солома» мова йде про… 

10. Востаннє бачилися батьки героя-оповідача в … 

11. Тем твору - … 

12. Ідея твору - … 

5. Виконайте тести у форматі ЗНО  

1. Григір Тютюнник належить до: 

А) шістдесятників;                                             Г) київської школи поетів 

Б) нью-йоркської групи;                                      Д) неокласиків 

В) «празької школи поетів» 

Проблематик
а новели

благородства й 
великодушності

нерівності 
душ

страждання 
народу в 

роки 
репресій

збереження 
сім'ї

невзаємного 
кохання



2. У новелі «Три зозулі з поклоном» розповідь ведеться від  

А) першої особи 

Б) другої особи 

В) третьої особи 

Г) різних осіб через зміщення часових площин 

Д) різних осіб залежно від епізоду 

3. Новела «Три зозулі з поклоном» присвячена 

А) сестрі                                                            Г) кононівським степам 

Б) синові)                                                          Д) Україні 

В) любові всевишній 

4. Новела як літературний жанр має такі ознаки 

А) багато героїв, кілька сюжетних ліній 

Б) оповідь із чітко вираженою мораллю 

В) ліризм, відсутність сюжету 

Г) єдність місця, часу та дії 

Д) динамічний сюжет із несподіваною розв’язкою 

5. Художньою деталлю над галушками катується дано характеристику 

    приземленій людині («Три зозулі з поклоном») 

А) Михайлові                                                    Г) Соні 

Б) дядьку Левкові                                             Д) синові-студенту 

В) Карпові Ярковому 

6. Характер Михайла («Три зозулі з поклоном») найглибше розкривається в  

А) діалогах матері із сином                            Г) авторських відступах 

Б) ставленні до нього Марфи                         Д) вдачі його сина 

В) його останньому листі 

7. Прочитайте рядки з новели «Три зозулі з поклоном» ГР.Тютюнника. 

Я виходжу з-за клуба в новенькому дешевому костюмі (три вагони цегли 

розвантажив із хлопцями-однокурсниками, та й купив) і з чемоданом у руці 

В уривку використано художній засіб 

А) метонімію                                                              Г) гіперболу 

Б) художню деталь                                                   Д) оксюморон 

В) тавтологію  

8. У новелі «Три зозулі з поклоном» НЕМАЄ такої композиційної особливості 



А) наявність обрамлення (розпитування сина матері) 

Б) переплетіння голосів Соні, Михайла та їхнього сина 

В) повторюваний образ татової сосни 

Г) зміщення часових площин 

Д) кульмінація на початку твору 

9. Завуальований драматизм суспільних колізій стає помітним із 

А) репліки сина про складання сесії           Г) стосунків Марфи і Карпа 

Яркових 

Б) поведінки дядька Левка                          Д) скупих відомостей про Сибір 

В) вечірок у Михайловому домі 

10. Назва новели «Три зозулі з поклоном» символізує 

А) Три роки ув’язнення у таборах Сибіру 

Б) любовний трикутник – три долі головних героїв 

В) смуток, тужливу звістку, тугу за життям, минулим 

Г) щастя, заспокоєння, душевну рівновагу 

Д) плинність життя і кохання 

11. Установіть відповідність 

Герой (героїня) твору                                               Репліка 

1. Марфа                 А   Чорнила слізьми не розмаж 

2. Соня                    Б   Нате вам осьо, вип’єте за його здоров’я 

3. Дядько Левко     В   Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде… 

4. Син-студент         Г   Сусіда мій по землянці молиться уві сні, а Бога не 

називає 

                                       Д   Чому вони не одружилися, так одне одного чуючи? 

12. Установіть відповідність  

Художній засіб                                                           Приклад 

1. пестлива лексика   А   Два годочки прожила з Карпом своїм і нажилася на 

сто. 

2. метафора            Б   …спогади її не щемлять їй і не болять – вони 

закам’яніли 

3. просторіччя       В   …гомонимо бувало втрьох або співаємо потихеньку 

4. порівняння          Г   Товстопикий був, товстоногий, І рудий – матінко ти 

моя… 



                                      Д   А Марфа біжить на роботу, птахою летить…                                                           

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2022 

Група № 31 

Урок № 41 

Тема уроку: «Виразне читання поезій шістдесятників (напам’ять)» 

Мета уроку: розвивати навички виразного читання, розкривати через інтонацію 

зміст й основну думку твору; розвивати акторську майстерність, пам'ять 

здобувачів освіти. 

Матеріали до уроку:  

«ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА» 

 Василь Симоненко 

Мріють крилами з туману лебеді рожеві, 

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. 

Заглядає в шибку казка сивими очима, 

mailto:ledishade@ukr.net


Материнська добра ласка в неї за плечима. 

Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати, 

Не пущу тебе колиску синову гойдати. 

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, 

Опустіться, тихі зорі, синові під вії. 

Темряву тривожили криками півні, 

Танцювали лебеді в хаті на стіні, 

Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, 

Лоскотали марево золотим сузір'ям. 

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, 

Виростуть з тобою приспані тривоги. 

У хмільні смеркання мавки чорноброві 

Ждатимуть твоєї ніжності й любові. 

Будуть тебе кликать у сади зелені 

Хлопців чорночубих диво-наречені. 

Можеш вибирати друзів і дружину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

Можна вибрать друга і по духу брата, 

Та не можна рідну матір вибирати. 

За тобою завше будуть мандрувати 

Очі материнські і білява хата. 

І якщо впадеш ти на чужому полі, 

Прийдуть з України верби і тополі. 

Стануть над тобою, листям затріпочуть, 

Тугою прощання душу залоскочуть. 

Можна все на світі вибирати, сину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

 

«Ти знаєш, що ти – людина?..» 

Василь Симоненко  

Ти знаєш, що ти – людина? 

Ти знаєш про це чи ні? 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

Більше тебе не буде. 

Завтра на цій землі 

Інші ходитимуть люди, 

Інші кохатимуть люди – 

Добрі, ласкаві й злі. 

Сьогодні усе для тебе – 

Озера, гаї, степи. 

І жити спішити треба, 



Кохати спішити треба – 

Гляди ж не проспи! 

Бо ти на землі – людина, 

І хочеш того чи ні – 

Усмішка твоя – єдина, 

Мука твоя – єдина, 

Очі твої – одні. 

«Задивляюсь у твої зіниці...» 

Симоненко Василь 

Задивляюсь у твої зіниці 

Голубі й тривожні, ніби рань. 

Крешуть з них червоні блискавиці 

Революцій, бунтів і повстань. 

 

Україно! Ти для мене диво! 

І нехай пливе за роком рік, 

Буду, мамо горда і вродлива, 

З тебе дивуватися повік... 

 

Одійдіте, недруги лукаві! 

Друзі, зачекайте на путі! 

Маю я святе синівське право 

З матір'ю побуть на самоті. 

 

Рідко, нене, згадують про тебе, 

Дні занадто куці та малі, 

Ще не всі чорти живуть на небі, 

Ходить їх до біса на землі. 

 

 

Бачиш, з ними щогодини б'юся, 

Чуєш — битви споконвічний грюк! 

Як же я без друзів обійдуся, 

Без лобів їх, без очей і рук? 

 

Україно, ти моя молитва, 

Ти моя розпука вікова... 

Гримотить над світом люта битва 

За твоє життя, твої права. 

 

Ради тебе перли в душу сію, 

Ради тебе мислю і творю... 

Хай мовчать Америки й Росії, 

Коли я з тобою говорю. 

 

Хай палають хмари бурякові, 

Хай сичать образи — все одно 



Я проллюся крапелькою крові 

На твоє священне знамено. 

 

«Два кольори» 

Павличко Дмитро 
Як я малим збирався навесні 

Піти у світ незнаними шляхами, 

Сорочку мати вишила мені 

Червоними і чорними нитками. 

 

Два кольори мої, два кольори, 

Оба на полотні, в душі моїй оба, 

Два кольори мої, два кольори: 

Червоне — то любов, а чорне — то журба. 

 

Мене водило в безвісті життя, 

Та я вертався на свої пороги, 

Переплелись, як мамине шиття, 

Мої сумні і радісні дороги. 

 

Мені війнула в очі сивина, 

Та я нічого не везу додому, 

Лиш горточок старого полотна 

І вишите моє життя на ньому. 

 

Два кольори мої, два кольори, 

Оба на полотні, в душі моїй оба, 

Два кольори мої, два кольори: 

Червоне — то любов, а чорне — то журба. 

 

 

 

«Балада про соняшник» 

Іван Драч 

В соняшника були руки і ноги, 

Було тіло, шорстке і зелене. 

Він бігав наввипередки з вітром, 

Він вилазив на грушу, 

і рвав у пазуху гнилиці, 

І купався коло млина, і лежав у піску, 

І стріляв горобців з рогатки. 

Він стрибав на одній нозі, 

Щоб вилити з вуха воду, 

І раптом побачив сонце, 

Красиве засмагле сонце,- 

В золотих переливах кучерів, 

У червоній сорочці навипуск, 

Що їхало на велосипеді, 

Обминаючи хмари на небі... 



І застиг він на роки й століття 

В золотому німому захопленні: 

— Дайте покататися, дядьку! 

А ні, то візьміть хоч на раму. 

Дядьку, хіба вам шкода?! 

Поезіє, сонце моє оранжеве! 

Щомиті якийсь хлопчисько 

Відкриває тебе для себе, 

Щоб стати навіки соняшником. 

 

Шановні учні, оскільки ми працюємо зараз дистанційно, прошу Вас вивчити всі 

вірші,  записати відео, де ви поезії декламуєте, та надіслати мені це відео у 

Вайбер –  0939782750! Але пам`ятайте, що при зустрічі чи в ZOOM, я можу 

запитати у Вас фрагмент. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

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

mailto:ledishade@ukr.net

