
28.04.2022 

Група № 31 

Урок № 42-43 

Тема уроку: ««Страшні слова, коли вони 

мовчать…», «Хай буде легко. Дотиком пера…» 

Л. Костенко – ліричні роздуми про значення 

слова в житті людини, суть мистецтва, його 

роль у суспільстві» 

Мета уроку: знати основне з творчої біографії письменниці, її роль в 

історії «шістдесятництва»; характеризувати образну природу поетичних 

творів; аналізувати засоби художнього увиразнення, які визначають 

високу естетичну вартість; вивчити напамʼять одну з поезій Ліни 

Костенко. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 211-213 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: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4659PjqT0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=yoqrlWABnOI 

3. Законспектуйте матеріал до уроку (ОСНОВНЕ): 

Ліна Костенко ‒ поет-шістдесятник, «цитадель духу» української 

літератури.  Народилася 19 березня 1930р. в м. Ржищеві під Києвом в 

учительській родині. Батька переслідували КДБ та перед війною кинули в 

табір. У 1936р. родина перебралася до Києва.  

Ще школяркою почала відвідувати літературну студію при журналі 

«Дніпро». У 1946р. були опубліковані її перші вірші.  

З 1952р. стає студенткою Московського літературного інституту. 

Незабаром виходять перші збірки. Стала однією з найактивніших учасниць 

шістдесятників. Упродовж 16 років її твори були заборонені цензурою. Лише 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4659PjqT0Q
https://www.youtube.com/watch?v=yoqrlWABnOI


з 1977р. почалася «відлига» у ставленні влади до Ліни Костенко та її 

творчості.  Знову почала друкуватися. 

Отримала Державну премію України ім. Шевченка, премію фундації 

Антоновичів, премія Франчески Петрарки та медаль Святого Володимира. 

Стала лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Теліги, 

професором Києво-Могилянська академії.  

У 90-х роках перестала брати участь у громадському житті, 

відмовилася від звання Героя України. Лише в період «помаранчевої 

революції» у 2004р. на деякий час повернулась до громадського життя.  

Творчий доробок 

- Збірка «Проміння землі» (1957р.); 

- збірка «Вітрила» (1958р.); 

- збірка «Мандрівка серця» (1961р.); 

- збірка «Зоряний інтеграл»; 

- збірка «Княжа гора»; 

- збірка «Над вічними берегами вічної ріки» (1977р.); 

- роман «Маруся Чурай»; 

- збірка «Неповторність» (1980р.); 

- збірка «Сад нетанучих скульптур» (1987р.); 

- збірка «Вибране» (1989р.); 

- роман «Записка українського самашедшого» (2011р.) та інші. 

Паспорт твору «Страшні слова, коли вони мовчать» (ЗНО) 

Автор  Ліна Костенко 

Назва твору «Страшні слова, коли вони мовчать» 

Рік написання 1977р. 

Літературний рід лірика 

Жанр  ліричний вірш 

Вид лірики філософська 

Мотив значення слова в житті людини, сутність поезії 

Ідея показати силу слова 

Літературна напрям,  

течія 

модернізм,  неоромантизм 

 

Віршовий розмір п’ятистопний ямб із пірихієм 

Історія написання філософські питання про сутність поезії, про місію 

митця для Ліни Костенко (особливо для неї, яка пішла 

у «внутрішню еміграцію» на знак протесту проти 

відновлення тоталітаризму в СРСР і понад 16 років 

змушена була писати «в шухляду»), як і для всіх 

«шістдесятників», були особливо актуальними, що 

вилилося в низку творів, де ця проблематика стає 

осердям уваги 



Додаткові відомості  Вірш суголосний з творами «Contraspemspero!» Лесі 

Українки та «Стилет чи стилос?» Є. Маланюка 

Висновок  «Поезія – це завжди неповторність» 

Художні засоби 

Епітети  «страшні слова», «безсмертний дотик» 

Метафори  «слова мовчать, причаїлись», «хтось ними (словами) 

плакав, мучився, болів»  

Анафора  у першій строфі другий і третій рядки починаються 

словом «коли» 

Антитеза «краса й потворність», «асфальти й спориші» 

Оксиморон «слова мовчать» 

 

4. Виконайте наступні завдання: 

4.1 Заповніть паспорт твору «Хай буде легко. Дотиком пера…» 

Автор   

Назва твору  

Рік написання  

Літературний рід  

Жанр   

Вид лірики  

Мотив  

Ідея  

Літературна напрям,  

течія 

 

Віршовий розмір  

Історія написання  

Додаткові відомості   

4.2 Створіть кольоровий настрій поезії.  

Виділіть кольорами наявні в тексті художні засоби: червоним – епітети, 

блакитним – метафори; жовтим – анафори. Зеленним кольором підкресліть 

речення з інверсією. 

Хай буде легко. Дотиком пера. 

Хай буде вічно. Спомином пресвітлим. 

Цей білий світ — березова кора, 

по чорних днях побілена десь звідтам. 

Сьогодні сніг іти вже поривавсь. 

Сьогодні осінь похлинулась димом. 

Хай буде гірко. Спогадом про Вас. 

Хай буде світло, спогадом  предивним. 

Хай не розбудить смутку телефон. 

Нехай печаль не зрушиться листами. 



Хай буде легко. Це був тільки сон, 

що ледь торкнувся пам’яті вустами. 

 

Перевірте правильність виконання завдання за покликанням: 

https://drive.google.com/open?id=1FTzMhl8rGA1GLzcQ1Akig5IZO3FITJUK 

4.3 Дайте відповіді на запитання: 

1. До покоління яких письменників належить Л. Костенко? 

2. До яких літературних жанрів зверталася у своїй творчості поетеса? 

3. Чому Ліна Костенко упродовж 16 років не мала змоги друкувати свої 

твори? 

4. Про що, на вашу думку, свідчать численні відзнаки Ліни Костенко? 

5. До якого виду лірики належить вірш «Хай буде легко. Дотиком пера…»? 

6. Які художні засоби є в поданому уривку:  

Все повторялось: і краса, й потворність. 

Усе було: асфальти й спориші. 

Поезія - це завжди неповторність, 

якийсь безсмертний дотик до душі. 

Шановні учні, оскільки ми працюємо зараз дистанційно, прошу Вас 

вивчити «Страшні слова, коли вони мовчать». Запишіть відео, де ви 

поезію декламуєте, та надішліть 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. 

 

https://drive.google.com/open?id=1FTzMhl8rGA1GLzcQ1Akig5IZO3FITJUK
mailto:ledishade@ukr.net

