
02.09.2022 

Група № 15 

Урок № 1 

Тема уроку: «Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті 

розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап 

національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність 

«громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній 

романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози» 

Мета уроку: засвоїти загальну характеристику історико-культурних умов 

розвитку літератури цього періоду; усвідомити поняття національно-

визвольного руху, “Громада”; розвивати загальнопізнавальні вміння та 

навички. 

Базовий підручник: Українська література (рівень стандарту): підручник 

для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ Олександр Авраменко, Василь 

Пахаренко. – К.: Грамота, 2018. – 256 с. 

Матеріали до уроку: 

І. Робота з таблицею.  Ознайомтеся з історичними обставинами, які 

впливали на українську культуру, законспектуйте матеріали в робочому 

зошиті (ОСНОВНЕ). 

Роки Суспільні події Мистецькі події 

1861 Скасування кріпацтва Творчість І. Нечуя-Левицького, 

Панаса Мирного, І. Карпенка-

Карого, І. Франка та інших 

письменників.  

Заснування журналу “Киевская 

старина” (1882).  

Україна у творчості художників 

Л. Жемчужникова, М. Клодта, 

В. Максимова, О. Саврасова,  

І. Рєпіна; 

 творчість М. Пимоненка,        

А. Куїнджі, О. Мурашка          

1861-1874 Земська, судова, міська 

реформи 

1863 Циркуляр міністра 

внутрішніх справ П. 

Валуєва 

1876 Таємний Емський указ 

80-ті роки  

19 ст. 

Діяльність народних 

гуртків 

1885-1891 Поширення страйкового 

робітничого руху 

1886-1889 Поширення селянського 



руху, масове розорення 

селян 

К. Трутовського.  

Розвиток музичного мистецтва 

(М. Лисенко, С. Людкевич та 

ін.) 

1888 Указ Олександра III про 

заборону вживання укр. 

мови в офіційних 

установах 

 

II. Запишіть у робочому зошиті основні літературні напрями української 

літератури та їх представників. 

Стилі Письменники Твори Жанри 

Орнаменталізм – “Слово про похід 

Ігорів” 

поема, героїчна 

пісня 

Монументалізм Нестор “Повість минулих 

літ” 

літопис 

Бароко Г.Сковорода “De libertate” 

“Всякому місту – 

звичай і права” 

“Бджола та 

Шершень” 

ода 

лір. вірш 

байка 

Класицизм І. Котляревський “Наталка Полтавка” 

“Енеїда” 

соціально-побутова 

драма 

поема 

Сентименталізм Г. Квітка-Основ’яненко “Маруся” повість соц.-побут. 

Романтизм Т.Шевченко “До Основ’яненка” 

“Катерина” 

“Гайдамаки” 

лір. вірш 

поема 

поема 

П. Куліш “Чорна рада” роман істор. 



Реалізм Т.Шевченко “Мені однаково” 

“Кавказ” 

“Сон” (комедія) 

“І мертвим і 

живим…” 

“Заповіт” 

лірика невільнича 

поема сатир. 

поема сатир. 

поема-послання 

лірика 

І. Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я” повість соц.-побут. 

П. Мирний (Рудченко) “Хіба ревуть воли як 

ясла повні?” 

роман соц.-псих. 

І. Карпенко-Карий 

(Тобілевич) 

“Мартин Боруля” трагікомедія 

 

ІІІ. Робота з підручником с. 3-9. Дайте відповіді на запитання (письмово): 

1. Як вплинув Валуєвський циркуляр на видання книг українською мовою? 

2. Яка суть Емського указу? 

3. Яку роль відіграли “Громади” в цей період? 

4. Назвати найвизначніших представників прози, поезії та драматургії. 

  5.  Який напрям прийшов на зміну романтизму? Назвіть його визначальні риси. 

 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, предмет, номер групи та № уроку. 
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02.09.2022 

Група № 15 

Урок № 2 

Тема уроку: «Іван Нечуй-Левицький. Життя і 

творчість письменника як новий імпульс української 

літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» 

(І.Франко))» 

Мета уроку: поглибити знання учнів про життєвий і 

творчий шлях Івана Нечуя-Левицького; розкрити жанрове багатство прози та 

роль автора у подальшому розвитку української літератури; прокоментувати 

оцінку І.Франком творчої спадщини митця; виховувати в школярів інтерес до 

творчої спадщини письменника, любов до рідної літератури. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте ст. 12-13 у базовому підручнику: Українська література 

(рівень стандарту): підручник для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти/ 

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 256 с. 

2. Перегляньте відео до уроку на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUNoKFky7bs&t=7s&ab_channel=uchilka.in.ua 

3. Законспектуйте матеріал до уроку в робочому зошиті (ОСНОВНЕ): 

Життя і творчість Івана Нечуя-Левицького 

Дата 

 

                             Події. Твори.  

25 

листопада 

1838 

Народився у с. Стеблеві Канівського повіту Київської губернії 

(нині Черкаська область) у родині священика. 

1845 Івана віддають у науку до дядька Є.Трезвинського, вчителя 

Богуславського духовного училища. 

1848-1852 Навчався у Богуславській бурсі. 

1853-1859 Продовжував навчання у Київській духовній семінарії; 

захоплювався повістю М.Гоголя “Тарас Бульба”. 

1861-1865 Навчався у Київській духовній академії. Вивчав Біблію, твори 

української та зарубіжної класики. Пробує писати українською 

мовою. Отримує звання магістра богослов’я.  

1865-1866 Відмовляється від духовної кар’єри, обирає світське життя – 

вчителює в Полтавській семінарії викладачем російської 

словесності. Написав свій перший твір “Дві московки”. 

1866-1873 Працює вчителем гімназії у Каліші і Седлеці (Польща), пише 

твори “Рибалка Панас Круть”, “Причепа”, “Хмари”, працю 

https://www.youtube.com/watch?v=LUNoKFky7bs&t=7s&ab_channel=uchilka.in.ua


“Світогляд українського народу”. Подорожує до Швейцарії. 

1868 У Львові надрукована повість “Дві московки”, підписана ім’ям 

І.Нечуй. 

Влітку побував у Ризі, Вільно, Петербурзі, Москві, 

познайомився з М.Костомаровим. 

1872 Окремою книжкою у Львові вперше виходять “Повісті Івана 

Нечуя”. 

1873-1883 Переїздить до Кишинева (Молдавія), викладає старослов’янську, 

латинську мови, російську мову та літературу, історію, 

географію, логіку. Написав твори: “Микола Джеря”, “Бурлачка”, 

“Кайдашева сім’я”, “Баба Параска та баба Палажка”, 

“Запорожці”, “Старосвітські батюшки та матушки”, статтю 

“Сьогочасне літературне прямування”. 

1884 Виїжджає на лікування в Карпати; пише оповідання “Чортяча 

спокуса”. 

1885- 1898 Змушений був вийти у відставку, оселився у Києві, став членом 

київської Громади (центр національно-культурницької роботи у 

70-90 рр..). Спілкувався з М.Лисенком, М.Старицьким, 

М.Коцюбинським, М.Кропивницьким, зустрічався з І.Франком, 

листувався з Панасом Мирним, Ольгою Кобилянською. 

Написані твори: “Невинна”, “Князь Єремія Вишневецький”, 

“Гетьман Іван Виговський”, “На Кожум’яках”, “Над Чорним 

морем”, “Скривджені і не скривджені”, “Поміж ворогами”, 

“Афонський пройдисвіт”. 

1899-1914 Взявся за переклад українською мовою Біблії, незавершений 

П.Кулішем; здійснив видання восьмитомника своїх творів, склав 

“Граматику українського язика” у двох частинах. 

1914-1918 Важко хворіє, покинутий родичами. 

15 квітня 

1918 

Помер у Дегтярівському будинку пристарілих. Похований у 

Києві на Байковому цвинтарі. 

1960 Відкрито літературно-меморіальний музей у Стеблові. 

 

«Творча спадщина» 

Нариси 

 

“Українські гумористи і штукарі”, “На Дніпрі”, “Сільська 

старшина бенкетує”, “Мар’яна Погребнячка й Бейліс”, 

“Апокаліпсична картина в Києві”. 

Легенда “Скривджені й не скривджені” 

 

Оповідання 

 

“Рибалка Панас Круть”, “Не можна бабі Парасці вдержатись 

на селі”, “Запорожці”, “Чортяча спокуса”, “Афонський 

пройдисвіт”, “Вітрогон”, ”Старі гультяї”, “Гастролі”, 

“Київські прохачі”,  “Біда бабі Парасці Гришині”, “Біда бабі 

Палажці Солов’їсі”, “Вільне кохання”.  

Повісті “Дві московки”, “Микола Джеря”, “Бурлачка”, “Кайдашева 

сім’я”, “Старосвітські батюшки та матушки”, “Пропащі”, 

“Над Чорним морем”, “Навіжена”, “Поміж ворогами”, “Не 

той став”, “Неоднаковими стежками”, “На гастролях в 



Микитянах”, “Невинна”, “Причепа”. 

Романи “Хмари”, “Князь Єремія Вишневецький”, “Гетьман Іван 

Виговський”. 

П’єси “Маруся Богуславка”, “В диму та в полум’ї”, “На 

Кожум’яках”, “Голодному й опеньки м’ясо”. 

“Граматика українського язика” – 2 частини, Словар, публіцистичні й 

літературно-критичні статті 

  

Дайте відповіді на запитання: 

1. Назвати жанри літератури, в яких працював Нечуй-Левицький. 

2. Які драматичні твори письменника ви знаєте? 

3. Розповісти про перекладацьку діяльність митця. 

4. Висвітліть шляхи зростання І.С.Нечуя-Левицького як творчої 

особистості. 

5. Чому І.Франко назвав Нечуя-Левицького «всеобіймаючим оком 

України»? що  він мав на увазі, називаючи Нечуя-Левицького 

«виключно українським письменником»? 

V. Прочитайте повість “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького.  

 
Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

ledishade@ukr.net . 

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