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Урок 1
Т е м а. Вступ. Оригінал і переклад. Основ-

ні відомості про розвиток української пере-
кладацької традиції. Майстри художнього 
перекладу. Роль художніх перекладів у роз-
витку культурного діалогу, дружніх вза-
ємин між народами.

М е т а: розкрити зміст понять оригінал і пе-
реклад, взаємозв’язок оригінального та переклад-
ного творів, з’ясувати роль художніх перекладів 
творів різних народів у житті людини, історії 
людства, розвитку культурного діалогу, дружніх 
взаємин між народами; ознайомити з витоками 
й основними етапами української перекладаць-
кої традиції, видатними майстрами українського 
перекладу; розвивати мовну культуру і творче 
мислення, вміння порівнювати першоджерело 
(оригінал) і його переклад, різні переклади одного 
твору (знаходити спільне та відмінне); виховувати 
інтерес до вивчення зарубіжної літератури, любов 
до книжки, прагнення до самоосвіти. 

О б л а д н а н н я: тексти оригіналів і пе-
рекладів, інформаційні картки, виставка літе-
ратури до теми, відеоряд або серія картин чи 
фотографій на тему «радість», аудіозапис «Оди 
до радості» (муз. Л.ван Бетховена), ПК або інші 
засоби відтворення інформації.

Т и п  у р о к у: урок формування нових 
знань, умінь та навичок.

Ногами людина повинна вростати
у землю своєї батьківщини, а очі її нехай 

оглядають весь світ.
Дж. Сантаяна,

американський письменник, філософ

Знати багато мов – означає мати багато 
ключів до одного замка.

Вольтер,
французький письменнник, філософ 

Х і д  у р о к у
І. Мотивація навчальної діяльності.
Моделювання ситуації. Проведемо експери-

мент. Скажіть, що ви зрозуміли з інформації, 
отриманої у різному вигляді, які емоції відчу-
вали, яким було її сприйняття, чи зрозуміли, 
про що цей твір?

Етап 1. Учні отримують картки з текстом 
«Оди до радості» Й. К. Шиллера в оригіналі 
та перекладі М. Лукаша (переклад закрито, 

відкривається на заключному етапі експери-
менту).

Етап 2. Звучить музика Л. ван Бетховена, 
написана до твору Шиллера (згодом стала гім-
ном Євросоюзу). 

Етап 3. Учні переглядають відеоряд–презен-
тацію або отримують серію картинок на тему 
«радість».

– Який спосіб подачі інформації був вам більш 
зрозумілий? Чому?

– Чому ви майже нічого не зрозуміли з карт-
ки, де міститься текст поезії?

– Відкрийте та прочитайте відповідний ні-
мецькому оригіналу текст українською мовою. 
Чи розумієте ви тепер зміст твору?

Німецький оригінал (уривок) український переклад 
миколи Лукаша

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, Dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo Dein sanfter Flügel weilt.

радість, гарна іскро Божа!
несказанно любо нам
Увійти, царице гожа,
В твій пресвітлий дивний храм.
Все, що строго ділить мода,
В’яжеш ти одним вузлом,
розцвітає братня згода
Під твоїм благим крилом

Вступне с л о в о  в ч и т е л я. Під час 
цього дослідження ми зрозуміли, що знайомство 
із зарубіжною (світовою) літературою – процес 
особливий, бо вона вивчається як перекладна, 
ми сприймаємо твори зарубіжних письменни-
ків опосередковано, через перекладачів, а оригі-
нальний текст можемо зрозуміти лише за умови 
знання мови. Але хоч якими б здібними ми були, 
все одно людина не в змозі прочитати всі твори 
в оригіналі. Тому й існує традиція перекладу, 
про яку йтиметься на уроці.

• Робота з епіграфами.
– Як ви розумієте вислів Вольтера?
– Що до вашого розуміння перекладацької 

справи додає думка Сантаяни?
ІІ. Сприймання і засвоєння матеріалу.
Пояснення вчителя з елементами бесі-

ди. Кожен народ світу має свою літературу. 
Як вона називається? Правильно, національна 
література. Але згодом досягнення національ-
них літератур, кращі твори стають загальним 
надбанням. Яке явище виникає? Так, світова 
література. Ми з’ясували під час експерименту, 
що музичне мистецтво, живопис, скульптура, 
архітектура незалежно від країни їх створення 
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зрозумілі більшості людей без додаткових пояс-
нень. Іншомовні літературні твори потребують 
перекладу. І сьогодні на уроці ми поговоримо 
саме про переклад та майстрів перекладного 
мистецтва.

Поетична хвилинка. 
• Виразне читання вчителем або прослухову-

вання сонету М. Рильського «Мистецтво пере-
кладу» у художньому виконанні (читає В. Буко-
лик) – матеріали з ресурсу: www.youtube.com/
watch?v=RcLiiJmjN7o).

Іде стрілець на незнайомий луг.
Чи птиця ж є? Чи день сьогодні вдалий?
Чи влучно він стрілятиме? Промчали
Чирки, як вихор, – і зайнявся дух.

Так книга свій являє виднокруг,
І в ті рядки, що на папері стали,
Ти маєш влучити, мисливцю вдалий,
І кревним людям принести, як друг.

Не вбити, ні! Для всяких аналогій
Межа буває: треба, щоб слова
З багатих не зробилися убогі,
Щоб залишилась думка в них жива

І щоб душі поетової вияв
На нас, як рідний, з чужини повіяв.
• Обговорення поетичного твору.
– Чому М. Рильський, відомий український 

поет і перекладач, порівнює перекладача з мис-
ливцем?

– Яке завдання він ставить перед майбутнім 
перекладачем?

– Сформулюйте власне визначення поняття 
«переклад».

• Робота з підручником. Самостійне читання 
учнями вступної статті підручника та запис до 
зошитів основних понять уроку.

• Літературознавчий словничок.
Оригінал (від лат. – первісний, природний) – 

це 1) художній твір, з якого здійснюється пере-
клад; 2) текст, створений мовою, якою володіє 
і яку обрав автор. 

Переклад – 1) передача змісту усного вислов-
лювання чи писемного тексту засобами іншої 
мови; 2) текст, відтворений засобами іншої мови 
із збереженням єдності змісту і форми.

Перекладач – людина, яка здійснює переклад 
тексту з однієї мови іншою.

Види перекладу: 1) за формою: усний, пись-
мовий; 2) за способом перекладу: прямий, з мови-
посередника, автоматичний (механічний); 3) за 
змістом: літературний, технічний, юридичний, 
економічний тощо; 4) за відповідністю оригіналу: 
власне переклад, переспів, адаптація, переробка, 
наслідування, інтерпретація; 5) за якістю пере-
кладу: дослівний, вільний, художній. 

Художній переклад – різновид літературної 
творчості, внаслідок якої твір, існуючи в одній 
мові, «оживає» в іншій, не втрачаючи змістових 
та естетичних особливостей. 

• Подорож книжковою виставкою. Учитель 
або бібліотекар представляє книжки та авторів, 
твори яких вивчатимуться на уроках зарубіжної 
літератури протягом року. 

ІІІ. Формування нових знань, умінь та на-
вичок. 

етнокультурний екскурс. Перекладацька діяльність має 
багату багатовікову історію. Виникнення мови приблизно 
100 000 років та письма 5000 років тому заклало фундамент 
для розвитку перекладу. Пам’ятаєте біблійну історію про 
вавилонську вежу? Чому робота не вдалася будівельникам? 
І яка проблема відображена творцями Біблії? (Потреба в 
порозумінні, перекладі в умовах світової багатомовності). 

Врешті-решт, коли Господь покарав людство, давши йому 
багато мов, то Він також у своїй безмежній мудрості 
дав людству і перекладачів. так свідчить про це Біблія. 
В Євангелії від Марка сказано: «а ось чуда, що будуть 
супроводжувати тих, хто увірують: Ім’ям моїм виганятимуть 
бісів, будуть говорити новими мовами...» (Марко 16: 17). 
І в Посланні до корінтян: «коли хтось говорить мовами, 
нехай буде їх двоє, а щонайбільше троє, і нехай один 
пояснює, і то по черзі» (До корінтян 14: 27). отже, саме 
завдяки перекладові людство зламало мовні бар’єри і зна-
йшло шлях до єдності й співпраці.

здогадайтесь, яку книгу переклали першою? звичайно, 
Біблію. Це переклад Старого заповіту з гебрайської (ара-
мейської) грецькою мовою, який створювався протягом 72 
днів 72 перекладачами. Єгипетський правитель Птолемей у 
247 році до нашої ери замовив переклад перших п’яти книг 
Біблії з арамейської на грецьку, бо дуже хотів мати книгу в 
своїй бібліотеці, а чужої мови не знав. Цей переклад Біблії 
відомий як Септуагінта, що походить від латинського слова 
«Сімдесят». Друга за давністю пам’ятка перекладу – напис 
на розетському камені 196 року до н.е. – священний де-
крет, написаний двома мовами та трьома різними стилями 
письма: єгипетською мовою (демотичним письмом й ієро-
гліфами) та грецькою мовою. Цей багатомовний документ 
допоміг згодом розшифрувати ієрогліфи.

Переклади відігравали велику роль в обміні знань між 
різними народами. Цікаво, що країни, де шанувався пере-
кладацький труд, незабаром досягали значного розвитку і в 
культурі, і в економіці. Як приклад можна навести грецькі 
афіни, Стародавній рим, середньовічний Багдад, Італію доби 
Відродження, що у свій час були центрами перекладу.

Першим відомим перекладачем вважається Ієронім 
(близько 331–429). Священик отримав доручення від Папи 
римського зробити переклад Біблії латинською мовою. 
Спочатку Ієронім скористався грецьким текстом, пізніше 
він переклав Старий завіт з гебрейської мови. Протягом 
багатьох століть його латинська версія Біблії вважалась 
офіційним біблійним текстом римо-католицької Церкви. 
Ієронім був проголошений святим, і сьогодні він вважається 
покровителем перекладачів. У 1991 році 30 вересня, день 
святого Ієроніма, було проголошено Міжнародним днем 
перекладача. 

З а в д а н н я. Спробуйте скласти перелік 
хоча б з трьох вимог до перекладача. (Заслу-
ховування варіантів та корекція уявлень про 
перекладацьку діяльність).

У ч и т е л ь. Перекладачі художніх творів 
повинні не тільки досконало володіти мовою 
оригіналу, а й мовою, якою здійснюють пере-
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клад. Якщо рівень володіння мовою невисокий, 
використовують підрядник – дослівний переклад 
тексту, що передає його зміст і частково фор-
му. Використання підрядника не применшує 
цінності перекладу і не робить його менш вар-
тісним. Обов’язкові творчі здібності, письмен-
ницький дар. Не випадково майстрів перекладу 
вважають співавторами художніх творів, а та-
лановиті письменники часто є дуже вправними 
перекладачами. Ось їхні уявлення про улюблену 
справу. 

Думка в подарунок.
 «необхідно, щоб автора оригіналу та перекладача 
об’єднувала внутрішня спорідненість, щоб перекладач не був 
ремісником, який перекладає все, що йому запропонують, а 
щоб неодмінно був момент творчого вибору». (М. Рильський, 
український поет, перекладач). 
 «Переклад – це також творчість, як і оригінальний 

твір, якщо це справжній переклад». (М. Рильський, укра-
їнський поет, перекладач). 
 «річ у тім, що відтворити всі сторони оригіналу бук-

вально точно неможливо. Для цього доводиться пожертву-
вати другорядними рисами оригіналу. Перекладу без жертв 
не буває». (М. Рильський, український поет, перекладач).
 «Справжній художній переклад можна порівняти не 

з фотографією, а з портретом, зробленим рукою митця». 
(О. Твардовський, російський поет, перекладач).
 «Гарний перекладач… не ремісник, не копіїст, а 

художник. Він не фотографує першоджерело, а відновлює 
його творчо». (К. Чуковський, російський дитячий письмен-
ник, перекладач). 
 «У найкращому перекладі від автора 70–80 %, від 

перекладача – 30–20 %». (Андрій Тарковський, російський 
поет, перекладач).

– Що об’єднує ці вислови? Які сторони пере-
кладацької роботи висвітлили митці?

Пояснення вчителя. «Проблеми перекладу і 
взаємозв’язки оригіналу з перекладом».

Художній переклад – це місце перетину двох 
різних культур. Метою перекладу є створення 
відповідності. Переклад має не тільки точно 
й достовірно, мов дзеркало, передавати зміст, 
а й відображати культуру й особливості мови 
тексту-оригіналу. А ще він має бути спрямова-
ним на читача. Тобто читач має сприймати пе-
реклад не як переклад, а як оригінальний текст, 
який відповідає усім нормам та особливостям 
його мови. Інакше переклад сприймається чи-
тачем як щось чужорідне.

Англійський перекладач Теодор Сейворі у 
книзі «Мистецтво перекладу» (1957) виклав шість 
протилежних пар вимог до художнього перекла-
ду, які показують ступені взаємозв’язку пере-
кладу з оригіналом (роздаткова картка):

переклад має передавати 
слова першотвору

переклад має передавати 
думки першотвору

Переклад має читатися як 
оригінал

Переклад має читатися як пе-
реклад

Переклад має відтворювати 
стиль автора

Переклад має відтворювати 
стиль перекладача

Переклад має читатися як 
твір, сучасний оригіналові

Переклад має читатися як твір, 
сучасний перекладачеві

Закінчення

Переклад може мати пропус-
ки, доповнення, додатки

Переклад повинен бути точ-
ним, не мати пропусків та до-
датків

Поезію слід перекладати про-
зою (необов’язковість дотри-
мання форми твору)

Поезію слід перекладати вір-
шами (обов’язковість дотри-
мання форми твору)

Виконати такі протилежні вимоги повністю 
неможливо, тож кожен переклад – справа до-
свіду, особистих уподобань перекладача, його 
делікатності щодо культурних та соціальних 
особливостей, його розуміння тексту.

«Щоденник подвійних нотаток». Допишіть 
свою думку в третій колонці.

Допитливим. Ось так для себе вирішив цю 
проблему М. Рильський (картка «Основні прак-
тичні принципи перекладача»):
 збереження форми та змісту, головна мета – передати 

зміст оригіналу;
 якщо словникового запасу мови замало для передачі 

змісту оригіналу, не боятися вводити нові слова;
 переклад має бути творчим, буквалізм та надміру 

вільне поводження з твором однаково псують текст; 
 урахування колориту мови оригіналу; у випадках, коли 

перекладач стикається з труднощами, слід шукати відпо-
відності у мовах, не псуючи при цьому зміст;
 переклад не може віддалятися від сучасного стану 

мови.
• Повідомлення «Українська перекладацька шко-

ла, її найвидатніші представники і здобутки».
Історія українського перекладацтва має свої добрі традиції 

і вагомі здобутки.
Першими перекладачами можна вважати кирила і Ме-

фодія, які здійснили переклади Біблії старослов’янською 
мовою, тобто започаткували перекладацьку традицію в 
київській русі. згодом благородну справу поширення Біблії 
рідною мовою продовжили ченці-переписувачі при монас-
тирях, П. куліш, І. нечуй-Левицький, митрополит Іларіон 
та ін. «Пересопницьке Євангеліє» (1556–1561) вважається 
найвизначнішим перекладом українською мовою Святого 
Письма. 

Багато українських письменників успішно поєднували 
в собі дві грані обдарованості: видатного письменника та 
оригінального перекладача. 

У XV–XVIII ст. з’явилися українські версії поезій анти-
чних авторів: переклади й переспіви Івана Максимовича, 
Феофана Прокоповича, Григорія Сковороди.

Михайло Старицький – видатний письменник і театраль-
ний діяч кінця XIX – початку XX ст. – успішно переклав 
казки андерсена, байки крилова, п’єси Шекспіра, вірші 
о. Пушкіна, М. Лермонтова, М. некрасова, В. Жуковського, 
С. надсона, а. Міцкевича, Г. Гейне та багатьох інших відо-
мих письменників, твори сербського народного епосу. Своїм 
перекладам і переробкам Старицький неодмінно надавав 
українського національного колориту і демократичного со-
ціального звучання.

Свій внесок у справу перекладу зробили видатні митці 
цього часу т. Шевченко, І. котляревський, І. Франко, 
Леся Українка, М. коцюбинський, П. куліш. Пантелеймон 
куліш (переклад Біблії, тринадцяти драм Шекспіра, творів 
Ґете, Шиллера, Байрона та ін.) та Іван Франко (твори 
античної, середньовічної і новочасних європейських та 
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східних літератур), розвинули новочасну школу україн-
ського перекладу.

колоритна постать у галузі перекладу на початку ХХ ст. – 
видатний український учений-філолог, сходознавець, пись-
менник а. кримський. Він перекладав з арабської, перської, 
турецької мов.

талановитими перекладачами були відомі українські пись-
менники ХХ ст. М. Вороний, зачинатель українського мо-
дернізму, перекладав Г. аполлінера, Гарсіа Лорку, тютчева, 
Бодлера, Пушкіна. Цілу бібліотеку французької класичної 
прози залишив В. Підмогильний – Бальзак, Вольтер, Гюго, 
Дідро, Меріме, Франс. Микола Лукаш, глибокий знавець двох 
десятків мов, ґрунтовний тлумач європейських літератур, 
світової культури в цілому, не мав за життя і, мабуть, ще не 
скоро матиме рівного собі у царині художнього перекладу. 

В українському, та й світовому літературознавстві ве-
лику увагу привернула перекладацька діяльність Максима 
тадейовича рильського. рильський прекрасно перекладав 
Пушкіна, з французької та польської поезії, його пере-
клад поеми адама Міцкевича «Пан тадеуш» справедливо 
вважається найкращим у світовій літературі. У 20-томному 
виданні творів М. рильського його переклади з польської і 
французької літератур складають кожна по два томи.

М. Бажан блискуче переклав з грузинської мови поему 
Шота руставелі «Витязь у тигровій шкурі». П. тичині нале-
жать своєрідні й художньо цікаві сучасні «переспіви» творів 
а. Міцкевича. Українську культуру збагатив перекладацький 
шедевр Євгена Дроб’язка – «Божественна комедія» Данте. 
Перекладацькою роботою займалося ціле сузір’я талановитих 
перекладачів: Ю. Лісняк, Є. Попович, П. Соколовський та ін.

з часом в українському перекладацтві вибудовалось дві 
течії. Перша, «класична», походить від Старицького і Франка. 
Її представникам притаманні орієнтація на традицію, обереж-
не ставлення до експерименту в галузі форми й лексики, 
прагнення відтворювати стильові риси оригіналу переважно 
засобами нормативної мови. Другу, «фольклорну», течію, 
що спирається на усну творчість, представляють П. куліш, 
М. Лукаш. Їм властива схильність до експериментів, ви-
користання фольклорного й діалектного матеріалу. 

У наш час, коли розширюються культурні зв’язки між 
державами, значення художнього перекладу зростає. нині 
плідно працюють на перекладацькій ниві Д. Павличко, 
І. Драч, Л. Герасимчук, Г. кирпа, М. Стріха, М. Москален-
ко, Д. Чередниченко, П. Перебийніс та інші. 

Цікавинка. Премія імені Максима Риль-
ського (заснована у 1972 р.) – щорічна літера-
турна премія, що присуджується за найкращі 
художні переклади українською мовою творів 
світової літератури, які збагачують скарбницю 
національної культури, а також за переклади 
мовами народів світу творів української літера-
тури, які сприяють зміцненню дружніх зв’язків 
різних народів світу. Премія може бути прису-
джена як за високомистецькі переклади окремих 
художніх творів різних жанрів, так і за творчий 
доробок перекладача в цілому. Присудження – до 
19 березня, в день народження митця. Вруча-
ється диплом, нагрудний знак і премія. Розмір 
премії в останні роки становив 1000 гривень. 
Більшу цінність має звання лауреата премії.

У різні роки лауреатами премії були Микола Те-
рещенко, Степан Ковганюк, Василь Мисик, Борис 

Тен, Дмитро Павличко, Андрій Содомора, Микола 
Лукаш, Григорій Кочур, Дмитро Паламарчук, Єв-
ген Попович, Дмитро Чередниченко, Володимир 
Митрофанов, Олександр Мокровольський, Іван 
Дзюб, Олександр Терех, Олекса Логвиненко, Га-
лина Кирпа, Максим Стріха та інші.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу 
• Творча дослідницька діяльність. Аналіз та 

порівняння перекладів.
Робота з підрядником. Учням пропонується 

здійснити комп’ютерний переклад уривків прозо-
вого та поетичного творів і порівняти їх з худож-
нім перекладом. Оригінальний твір підбирається 
тією мовою, яку знають та розуміють діти.

Порівняння оригіналу та перекладу

оригінал – вірш 
Федора Тютчева 
«весенняя гроза» 

(уривок)

«весняна гроза» – 
переклад м. Рильського

(уривок)

Нотатки на 
полях про 

особливості 
перекладу, 

втрати, художні 
відповідники

Люблю грозу в начале 
мая,

когда весенний, 
первый гром,

как бы резвяся и 
играя,

Грохочет в небе 
голубом.

Гремят раскаты 
молодые,

Вот дождик брызнул, 
пыль летит,

Повисли перлы 
дождевые,

И солнце нити 
золотит.

С горы бежит поток 
проворный,

В лесу не молкнет 
птичий гам,

И гам лесной и шум 
нагорный –

Все вторит весело 
громам.

ты скажешь:
ветреная Геба,

кормя зевесова орла,
Громокипящий кубок 

с неба,
Смеясь, на землю 

пролила.

Люблю я час грози 
весною,

коли травневий перший 
грім, 

немовби тішачися грою, 
Гуркоче в небі голубім.

Гримить відлуння 
голосисте!

от дощик бризнув, пил 
летить. 

краплин прозорчасте 
намисто 

на сонці золотом 
горить.

 
Біжать потоки вод 

прозорих, 
Пташиний не змовкає 

гам,
І в лісі гам, і шум у 

горах, –
Усе підспівує громам.

ти скажеш: пустотлива 
Геба, кормивши зевсовi 

орла,
Громокипучий кубок

з неба 
на землю з смiхом 

розлила.

художні засоби оригінал переклад
епітети
метафори
ключові образи твору

Важливі елементи (художня домінанта): зміни (пропуски, заміни) 
домінанти:

Другорядні елементи:
Висновок про близькість оригіналу й перекладу
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– Передайте настрій картини, що постає 
перед нами. Чи збережено це у перекладі?

– Які художні засоби використовує перекла-
дач? Чи є переклад відповідним?

– Проаналізуйте відмінність образів оригіна-
лу та перекладу. Що змінив перекладач?

• Порівняльна характеристика різних варіан-
тів перекладу з опорою на оригінал та підряд-
ник. (Учні самостійно обирають два варіанти 
для порівняння) (таблиця 1).

– Чим подібні переклади вірша? Чим вони 
різняться?

– Які художні засоби використовують пере-
кладачі? Чому?

– Який з перекладів найбільш відповідний ори-
гіналу? Чим саме?

– Який із перекладів вам найбільше сподо-
бався? Чому?

Пам’ятка порівняння оригіналу і перекладу. 
1. Визначте художні особливості оригіналу. з’ясуйте, які 

елементи в ньому відіграють найважливішу роль (художня 
домінанта).

2. Простежте, до яких змін удається перекладач (чи є 
пропуски, заміни, нові елементи в перекладі).

3. Поміркуйте, чим можна пояснити зміни в тексті пе-
рекладу.

4. Визначте характер втрат (основні чи другорядні еле-
менти твору).

5. зробіть висновок про близькість оригіналу й пере-
кладу.

V. Узагальнення. 
 • Бесіда за змістом уроку.
– Що означає слово «оригінал» стосовно літе-

ратури? 
– Що таке переклад? Чому стверджують, що 

справжній художній переклад – це творчість?
– Як взаємопов’язані поняття «оригінал» і «пе-

реклад»? Що є спільного між цими поняттями 
і чим вони відрізняються?

– Яку роль відіграють переклади в розвитку 
світової літератури?

– Назвіть імена відомих вам перекладачів.
VІ. Підбиття підсумків уроку. Виставлення 

оцінок. 
Д о м а ш н є  з а в д а н н я. 1. Перечитати 

вступну статтю підручника. 2. Вивчити поняття 
оригінал, переклад. 3. Знайти та представити 
різні переклади свого улюбленого твору.

оригінал переклад м. Бажана переклад Г. кочура переклад і. качуровського

Wanderers Nachtlicd
Über allen Gipfeln ist Ruh,
in allen Wipfeln spürest du 

kaum einen Hauch.
Die Vöglein schweigen im 

Walde.
Warte nur, balde ruhest du 

auch.

на всі вершини
Ліг супокій.

Вітрець не лине
В імлі нічній.

замовк пташиний грай.
не чути шуму бору.

ти теж спочинеш скоро – 
Лиш зачекай.

ти, що бачиш горе все
3 високості неземної, –
Хто вдвійні тягар несе,

тим даєш ти пільги вдвоє!
Поки ж ці блукання, поки?

нащо все це – втіха й біль?
Де він, спокій.

Чи діждусь його відкіль?

на шпилях у горах
Спочин.

Вже ніяк порух
Листу з вершин

Спостерегти.
Птаство мовчить серед 

бору.
Стрінеш-бо скоро

Спокій і ти.
переклад м. старицького переклад Л. череватенка переклад о. Ніколенко переклад м. Губко

темна ніч вершини
Сном оповила,

По німій долині
Морем стала мла.

не курить за ставом,
не тремтять листи...
Почекай – небавом

одітхнеш і ти!».

на гірських вершинах
імла,

в лісах, долинах
залягла

тиша: ти не бентеж
птахів – хай німують 

навколо.
Йди лише – й скоро

спочинеш теж.

на всіх гірських вершинах
ти бачиш тінь нічну,

а з крон зелених лине
нечутний подих сну.

Мовчать пташки у лісі –
їх спокій не тривож.

Чекай лише – стомившись, 
Спочинеш ти також.

на гірських вершинах
Спить сніг.

Вітерець в долинах
затих.

тиша без краю, без меж.
змовкнув пташиний галас.

Почекай – зараз
ти заснеш теж.

художні засоби оригінал переклад 1 переклад 2
епітети
метафори
ключові образи 
Важливі елементи (художня домінанта): збережено чи є зміни (пропуски, заміни) домінанти:

Другорядні елементи: збережено чи є зміни (пропуски, заміни):

Висновок про близькість оригіналу й перекладу

Таблиця 1
Йоганн Вольфганг Гете «Нічна пісня мандрівника»
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Урок 2
Т е м а. Види перекладів, специфіка ху-

дожнього перекладу. Переклад і переспів: 
схожість та відмінність. Основні принци-
пи аналізу та інтерпретації оригіналу й 
художнього перекладу.

М е т а: поглибити знання про оригінал твору 
і його художній переклад, ознайомити учнів з 
видами перекладу та їх специфікою, розкрити 
схожість та відмінність між перекладом та пере-
співом; розглянути основні принципи аналізу та 
інтерпретації оригіналу і художнього перекладу, 
з’ясувати відмінність між аналізом та інтерпре-
тацією; розвивати вміння порівнювати переклад 
і переспів твору; активізувати логічне мислення 
та творчу уяву учнів, розвивати аналітичні на-
вички, логічне мислення, увагу, уяву, пам’ять; 
виховувати любов до літератури як мистецтва 
слова, формувати читацьку культуру учня, ви-
ховувати шанобливе ставлення до слова та праці 
перекладачів.

О б л а д н а н н я: тексти оригіналів, пере-
кладів та переспівів, інформаційні картки, ма-
люнок до теми, виставка літератури.

Т и п  у р о к у: урок формування нових 
знань, умінь та навичок.

Х і д  у р о к у
І. Актуалізація та корекція знань. 
• Перевірка домашнього завдання.
– Що таке оригінал?
– Що називають перекладом?
– Чим відрізняється оригінал від перекладу?
– Яких видатних представників української 

перекладацької школи ви знаєте?
– Яку премію вручають в Україні за досяг-

нення в галузі перекладу? 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вступне с л о в о  в ч и т е л я. Найпов-

ніше уявлення про художній твір ми можемо 
отримати лише після ознайомлення з оригіна-
лом, але майстерні переклади також дають змо-
гу наблизитися до розуміння творчого задуму 
автора. Як ми вже знаємо, один і той самий 
твір може мати декілька перекладів, бо художні 
твори сприймаються індивідуально, кожен пе-
рекладач по-своєму обирає мовні засоби. Пере-
клади цікаво порівнювати з текстом оригіналу 
й між собою. Сьогодні ми зазирнемо до творчої 
майстерні перекладача, щоб зрозуміти специфі-
ку художнього перекладу, порівняємо переклад 
і переспів, зрозуміємо, що таке інтерпретація 
художнього твору. 

• Презентація теми уроку (записана на дош-
ці).

ІІІ. Сприймання і засвоєння матеріалу.
• Пояснення вчителя з елементами бесіди. 

Літературний (художній) переклад – найвідомі-
ша форма перекладу, але не єдина. Порівняно 
з іншими (наприклад, перекладачами техніч-
них текстів, інструкцій), перекладачі худож-
ніх творів заробляють набагато менше, тому 

здебільшого вони обирали цю професію через 
особисте захоплення певною мовою та культу-
рою. Переклад часто може бути дуже важким, 
через особливу форму тексту, або його особли-
вий стиль, використання символів, метафор. 
Надзвичайно важко відтворити фразеологію 
першотвору, перекласти прислів’я, приказки. 
Наприклад, український півень кричить «куку-
ріку», англійський «кок-е-дудл-ду», ми покличе-
мо кішку фразою «киць-киць», англійці – фра-
зою «кірі-кілі-кілі». 

Яка ж специфіка перекладацької роботи? Пе-
рекладач повинен «увійти» в художній світ авто-
ра, переклад повинен звучати в тому ж ключі, 
що й оригінал. Він має зберегти поетичну форму 
вихідного тексту (строфіку, чергування, харак-
тер рим), добре знати мову оригіналу і свою 
рідну. Щоб переклад зберіг усю красу й худож-
ні якості першоджерела, перекладач повинен 
знати окрім мови, звичаї, особливості історії, 
культури, традиції того народу, з мови якого 
він перекладає. 

Минулого уроку ми познайомилися з класифі-
кацією перекладів за різними ознаками. Пере-
гляньте свої записи, назвіть види перекладів. 

– Поміркуйте, що ми можемо сказати про 
художній переклад, яким він може бути?

(Прямий або непрямий через мову-
посередника чи підрядник, повний або непов-
ний, точний або вільний).

– Як вони пов’язані з оригіналом? 
(Залежно від того, наскільки точно художній 

переклад відтворює оригінал, його називають 
«вільним», «переспівом», «наслідуванням»).

– Які види вільного перекладу ви можете 
назвати?

 (Переспів, адаптація, переробка, наслідуван-
ня, інтерпретація).

• Робота із підручником. Читання та запис 
до зошитів основних понять уроку.

• Літературознавчий словничок. 
Переспів – вірш, написаний за мотивами 

поетичного твору іншого автора, що наслідує 
оригінал, але відмінний від нього порушенням 
оригінального ритму, будови оригіналу або змі-
неною авторською ідеєю, образами.

У перекладі художня домінанта максимально 
збережена, у переспіві вона, як правило, по-
рушена.

– З яким прикладом переспіву ми ознайоми-
лися у п’ятому класі, коли читали вірші про 
природу? 

(Вірш давньогрецького поета Алкмана наслі-
дував геній німецької літератури Гете, а його у 
свою чергу переспівав класик російської літера-
тури М. Лермонтов).

У ч и т е л ь. Минулого уроку ми ознайомилися 
з кількома перекладами поезії Йоганна Вольф-
ганга Гете «Нічна пісня мандрівника». Нарахо-
вується чотирнадцять українських перекладів 
цього твору і понад шістдесят іншими мовами 
світу. Як ви гадаєте, чому їх так багато?
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Справді, кожен перекладач відкриває щось 
своє, не помічене попередниками. А ще в певну 
добу першотвір прочитується по-новому. Спів-
відношення оригіналу і перекладу – величина 
історично змінна. В середні віки переклади були 
точні, буквальні, а в ХVII–XVIII століттях пере-
важно «вільні», для яких характерне скорочення 
і навіть зміни. У період розквіту романтизму, 
коли цінувались ідеали свободи, в тому числі й 
авторської, популярними були саме вільні пере-
клади, переспіви. Пізніше перекладачі прагнуть 
до відповідності оригіналу, до точної передачі і 
його змісту, і його художніх особливостей. 

Поступово переспів став повноцінним літера-
турним жанром. Поети і перекладачі вдаються 
до переспіву тоді, коли високо цінуючи оригі-
нальний твір, у чомусь не погоджуються з його 
автором. В одних переспівах з оригіналу запо-
зичено лише тему та загальну ідею, а образи 
створено перекладачем, в інших – твір зазнає 
більш радикальних змін, у ньому збережено 
лише окремі образи.

Етнокультурна довідка. Переспіви були 
досить поширені на початку становлення но-
вої української літератури. Наприклад, вірш 
П. Гулака-Артемовського «Твардовський» є пере-
співом балади А. Міцкевича «Пані Твардовська», 
балада Л. Боровиковського «Маруся» – переспів 
«Світлани» В. Жуковського тощо. Усім відома 
«Енеїда» Котляревського – теж переспів античної 
поеми. У циклі «Давидові псалми» Т. Шевченко 
поєднує дбайливий переклад окремих фрагментів 
текстів з переспівом інших фрагментів: зберігаю-
чи образну систему оригіналів, поет надає їм но-
вого ідейного звучання. Історія про лиса Микиту 
І. Франка – не що інше як переспів історії про 
шакала Чандараву та історії про Лиса Ренара.

Переспіви трапляються і в XX ст., наприклад 
переспів «Слова про Ігорів похід», здійснений 
С. Гординським, чи «Переспів з народної» В. Си-
моненка.

Літературна виставка. Ознайомлення 
учнів з виданнями оригіналів та переспівів.

ІV. Формування нових знань, умінь та на-
вичок. 

Творче завдання. Розгляньте малю-
нок (http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.
php?id=587421)

– Що намагаються довести один одному ці 
люди? Що кожен з них побачив?

Ми підійшли до розуміння поняття «інтер-
претація».

Інтерпретація – 1) тлумачення літературно-
го твору, своєрідне розуміння та розкриття його 
змісту і форми; 2) переоформлення художнього 
змісту твору через його виклад мовою інших 
видів мистецтва або мовою науки. Художній 
літературний твір може інтерпретуватися ху-
дожніми мовами малярства, графіки, театру, 
кіно, музики тощо, а також понятійно-логічною 
мовою науки – в літературній критиці та літе-
ратурознавстві

Аналіз – спосіб дослідження шляхом розді-
лення цілого на частини і опис кожної з частин 
і зв’язків між ними.

Літературознавча довідка. Проблема ін-
терпретації та аналізу перекладів.

У літературознавстві є три погляди на ін-
терпретацію. Перший (об’єктивістський): знайти 
закладені в художній текст думки і почуття ав-
тора. Другий (суб’єктивістський): читач (дослід-
ник), спираючись на власний життєвий досвід 
та особисті уподобання, знаходить у тексті те, 
що важливе для нього, особистісний смисл тво-
ру. Третій (діалогічний): намагання адекватно 
відтворити авторську ідею та її відносно вільне 
трактування читачем.

Представник течії діалогізму В. Халізєв дає таке 
визначення інтерпретації: «Інтерпретація – це ви-
біркове і в той же час творче оволодіння твором, 
де його зміст – не тільки те, що вклав до нього 
автор (свідомо чи ненавмисно), але й те, що добув 
з нього тлумач». Отже, діалогічний підхід – най-
більш виправданий для шкільного аналізу.

Освоєння змісту твору спирається на опис 
та аналіз його форми. Тому виникає проблема 
інтерпретації перекладів, бо будь-який з них 
обов’язково змінює форму оригіналу. 

 Отже, основні принципи аналізу та інтер-
претації художнього перекладу – це:

– обережність та уважність, постійне звернення до ори-
гіналу, щоб перевірити точність перекладу;

– існує два типи аналізу: від деталі в тексті до гіпотези 
і від гіпотези – до підтверджень; доцільно використовувати 
обидва шляхи;

– в інтерпретації аналіз форми (оболонка змісту) завжди 
має вторинну функцію;

– для пояснення смислу твору слід використовувати 
позатекстовий матеріал, важливий для розуміння тексту 
(історія створення, тенденції часу);

– читач має бачити не тільки слово, але й те, що поза 
ним;

– непродуктивно аналізувати фрагмент тексту, можлива 
адекватна інтерпретація лише цілісного тексту, де повністю 
виявляються всі зв’язки між його елементами;

– свобода обґрунтування школярем власної думки, ва-
ріативність різних шляхів тлумачення, співучасть учителя 
як одного з читачів твору.

• Робота з художнім текстом. 
• Творчі завдання: порівняння перекладу й 

переспіву.
1. Порівняйте, як переклали поезії Й. В. Гете 

«Нічна пісня мандрівника» різні митці. Дайте 
відповідь на запитання:

59



«Всесвітня література в школах України», № 7–8, 2015 Передплатний індекс 68829

методика, пошук, досвід: заВтра — на Урок 

– Чим відрізняються створені перекладачами 
картини тиші (супокою)?

– Чим відрізняється зміст вірша в україн-
ських перекладах? Що втрачено в перекладі, 
які доповнення, зміни вніс перекладач?

– Чи збережено образну систему вірша у пе-
рекладах? Чи збережена авторська ідея?

– Чи збережено художню домінанту в пере-
кладах?

– Яку українську версію поезії можна назвати 
перекладом, а яку – переспівом?

підрядник м. Бажан
над усіма вершинами спокій,
у височині легкий подих 
вітру.
Пташки мовчать у лісі.
Почекай тільки, 
скоро відпочинеш ти теж.

на всі вершини
Ліг супокій.
Вітрець не лине
В імлі нічній.
замовк пташиний грай.
не чути шуму бору.
ти теж спочинеш скоро – 
Лиш зачекай.

Г. кочур Ю. шкробинець
ти, що бачиш горе все
3 високості неземної, –
Хто вдвійні тягар несе,
тим даєш ти пільги вдвоє!
Поки ж ці блукання, поки?
нащо все це – втіха й біль?
Де він, спокій.
Чи діждусь його відкіль?

тиша над верхами
тягне нить,
Дихає вітками, 
Ще й бринить.
замовкли вже у гурти
Лісових пташинок…
зачекай: спочинок
знайдеш тут і ти.

2. Порівняйте, чим відрізняється від україн-
ських перекладів чи переспівів російська версія 
М. Лермонтова «Из Гете» в оригіналі та перекладі 
Тереня Масенка.

Из Гете 

Горные вершины
Спят во тьме ночной;

тихие долины
Полны свежей мглой;

не пылит дорога,
не дрожат листы...
Подожди немного,
отдохнешь и ты. 

Михайло Лермонтов «Із Гете 
(Гірські вершини)»
Ген на верховини
темна ніч лягла;
Лагідні долини

Вкрила свіжа мла;
не курять дороги,

Листя не тремтить…
зможеш від тривоги
Скоро й ти спочить!

V. Закріплення вивченого матеріалу та ко-
рекція знань. 

• Заповнення узагальнювальної таблиці «Пере-
клад і переспів: схожість і відмінність».

переклад переспів
Схожість

Відмінність

VІ. Узагальнення. 
• Бесіда за змістом уроку.
– Що таке оригінал, переклад та переспів? 
– Яка різниця між перекладом та переспі-

вом?
– Чим відрізняються вільний переклад і пе-

респів?

– Яка роль переспіву в перекладі іншомовних 
поетичних творів?

– Висловіть свої думки щодо поетичної вільно-
сті або точності в художньому перекладі.

– Як співвідносяться поняття аналізу та ін-
терпретації?

– Які основні принципи інтерпретації та ана-
лізу художнього твору?

VІІ. Підбиття підсумків уроку. Виставлен-
ня оцінок. 

Д о м а ш н є  з а в д а н н я. 1. Дати від-
повіді на запитання підручника до параграфа. 
2. Скласти літературний портрет одного з май-
стрів українського художнього перекладу.

Творче завдання. Спробувати перекласти або ви-
конати переспів улюбленого поетичного твору.
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Урок 3
Т е м а. Поетичне відображення історії 

Київської Русі в билинах. Основні цикли би-
лин (Київський, Новгородський). Реальність 
(історія, побут, звичаї) і художня вигадка в 
билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». 
Традиційні фольклорні елементи (повтори, 
гіперболи, постійні епітети) у билині. По-
няття про билину як жанр, гіперболу.

М е т а: формувати в учнів поняття про би-
лину, про основні цикли билин та їх героїв, роз-
крити особливості цього фольклорного жанру; 
на основі знань про Київську Русь, отриманих на 
уроках історії, показати історичну необхідність 
виникнення билин; формувати вміння аналізу-
вати билини як жанр фольклору; збагачувати 
словниковий запас школярів, розвивати усне 
мовлення; виховувати інтерес до героїчного ми-
нулого нашого народу та повагу до захисників 
рідної землі.

О б л а д н а н н я: карта Київської Русі, 
репродукції картин В. М. Васнецова «Богати-
рі» і «Витязь на роздоріжжі», В. Єрмолова «Ілля 
Муромець і Соловей-розбійник», виставка кни-
жок про богатирів, відеоматеріал С. Хведчені 
«Ілля Муромець: людина чи легенда?», проектор, 
комп’ютер.

Т и п  у р о к у: урок формування нових 
знань, умінь та навичок

Х і д  у р о к у
І. Актуалізація та корекція знань.
• Перевірка домашнього завдання.
• Фронтальне опитування за питаннями під-

ручника до параграфа.
• Заслуховування учнівських повідомлень про 

майстрів українського художнього перекладу.
• Презентація виконаних учнями власних пе-

рекладів або переспівів.
Методична порада: вчитель може на допомогу дітям по-

дати пам’ятку «Як працювати над перекладом художнього 
твору», укладену Ж. В. клименко (Всесвітня література в 
середніх навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – 
С. 35.)

Гра «Так чи ні?»
1. Фольклор – це усна народна творчість?
2. казки, загадки, скоромовки, прислів’я, приказки – це 

жанри фольклору?
3. київська русь існувала в Х–ХІІ ст.?
4. кий, Щек, Хорив, Либідь є засновниками міста 

київ.
5. Ілля Муромець – це реальна людина?
6. Соловей-розбійник існував насправді?
7. Ілля Муромець, альоша Попович та Добриня нікі-

тич – рідні брати.
8. Ілля Муромець зображений на картині В. Васнецова 

«Богатирі».
9. Богатирі були безсмертними, тому їх боялися во-

роги.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вступне с л о в о  в ч и т е л я. Література 

та фольклор кожного народу тісно пов’язані з 

історією, бо з давніх-давен людей хвилювали 
ті події, які відбувалися на їх рідній землі. І 
в фольклорних, і в літературних творах відо-
бразились мрії людей про краще життя, мир, 
спокій, віра в доброго воїна-захисника. Майже 
тисячоліття тому за часів Київської Русі виникли 
народні сказання, що розповідали про подвиги 
богатирів над зайшлими ворогами-чужинцями 
і розбійниками, що грабували подорожніх, на-
падали на містечка і села. Відважні воїни не 
шкодували сил, здоров’я, мужньо боронили рід-
ну землю. За це їх любив, поважав і оспівав у 
билинах простий народ. Сьогодні на уроці ми 
дізнаємось про історичну основу билин, реальне 
і фантастичне, художню вигадку в билинах.

ІІІ. Сприймання і засвоєння матеріалу.
Етнокультурний екскурс. Історія сучасної України нероз-

ривно пов’язана з історією київської русі – держави, яка 
виникла на рубежі VIII–IX століть. Історія київської русі 
знала надзвичайні спалахи слави і роки страждань, періоди 
могутності і слабкості. київська русь Х–ХІІ століття – одна 
з найбільших країн середньовічної Європи, територія, до 
якої входили землі сучасної України, Білорусії, європейської 
частини росії та частини Прибалтики. Держава займала 
територію від Балтійського моря до Чорного моря, від 
Сяну до Волги, оки та Дону. Її площа складала близько 
800 тисяч квадратних кілометрів. До державного утворення 
київська русь входили і новгород та Псков, великі міста з 
республіканським устроєм. Утворення русі пов’язують зазви-
чай із приходом на ці землі князя рюрика, його ватажками 
були аскольд та Дір, що зайняли місто київ у 862 році. 
коли на престол сів князь олег (882 р.), київ об’єднав 
князівства, став центром єдиної держави. київський князь 
Володимир установив кордони держави, укріпив південні 
руські рубежі. найбільшого розквіту київська русь досягла 
за часів Ярослава Мудрого.

населення київської русі складалося переважно зі 
слов’янських племен, але жили вони дружно поряд із 
фінно-уграми та тюрками. Багата руська земля приваблю-
вала степових кочівників, які здійснювали спустошливі на-
біги на поселення, вбивали та грабували, забирали людей 
у рабство. І князівські воїни, і трудівники-селяни списом 
та мечем захищали русь від ворогів-розбійників. Саме 
тоді і з’являються героїчні пісні про захисників. на прикінці 
XII ст. могутня держава розпалася на окремі князівства 
внаслідок феодальних між усобиць. Після захоплення та 
розорення києва суздальським князем андрієм Боголюб-
ським 1169 року політичне й економічне значення києва 
зменшилося. Монгольська навала хана Батия 1237–1241 рр. 
поклала край існуванню київської русі та незалежності 
давньоруських князівств. на початку грудня 1240 року 
київ упав під ударами монголо-татар. на цьому закінчився 
руський період історії України.

за часів свого існування держава називалася руською 
землею, або руссю, таку назву засвідчує давньоруський 
літопис 852 року та різні іноземні джерела. термін київська 
русь виник в російській історичній науці в першій половині 
ХІХ ст. з часом історики ввели до наукового обігу ще два 
терміни: «Давня русь» і «Давньоруська держава».

Культура Київської Русі. В історії Київ-
ської Русі маємо дві окремі релігійні, а відтак 
і культурні епохи. До 988 року засобом задо-
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волення духовних потреб східних слов’ян було 
язичництво, в основі якого лежало обожнення 
сил природи та поклоніння духам предків. Най-
вищим божеством вважався Перун – бог грому і 
блискавки, важливими божествами були Дажбог 
і Сварог – боги повітря й сонця, дарувальники 
земних благ. Закономірно, що серед землероб-
ського люду поширеним був також культ богів 
родючості Рода і Рожаниці. Східні слов’яни не 
зводили своїм божествам величних храмів, як і 
не мали складної духовної ієрархії – власне це й 
пояснює відносно слабкий опір християнству з 
боку їхньої релігії. Із прийняттям християнства 
у Київській Русі поширилася нова, витончена 
й складно організована релігія. У ХІІІ ст. в Ки-
ївській Русі існувало близько 50 монастирів, із 
них 17 – у Києві. Церква справляла величезний 
вплив на культуру Київської Русі. Спорудження 
одного лише храму – славетної Софії Київської – 
є безпосереднім підтвердженням того, наскільки 
всеохоплюючим був вплив церкви на мистецтво. 
Церква сприяла розвиткові мистецтв і ремесел. 
До наших часів дійшли збудовані пращурами 
собори, мозаїки, фрески, ікони та рукописні 
книги.

Визначальним був вплив християнства на лі-
тературу, поширювалися церковні книги. Ченці 
створювали літописи, знатні освічені люди пи-
сали світські літературні твори. Але при всьому 
багатстві писемні джерела лишалися недоступ-
ними для неписьменного люду. Скарбницею на-
родної мудрості й творчого духу були для ньо-
го пісні, приказки, загадки, казки й особливо 
усний епос – билини. З вуст в уста, від покоління 
до покоління переказувалися билини, в яких 
розповідалося про подвиги таких популярних 
народних персонажів, як веселий селянський 
син Ілля Муромець, кмітливий син священика 
Альоша Попович і син боярина Добриня Мики-
тич. Усі троє – члени міфічної дружини князя 
Володимира, які залишили придворну службу й 
вирушили на боротьбу із силами зла, втіленими 
в різних образах. Серед їхніх ворогів половець-
кий Тугоркан, що вмів перетворюватися на змія 
Тугарина і символізував у народній свідомості 
постійну загрозу зі степу, або Жидовин – від-
луння народної пам’яті про боротьбу з хазарами, 
які сповідували іудаїзм.

У билинах майже не відбилися ні конкретні 
історичні події, ні реальні історичні персонажі. 
Адже князь Володимир Святославич і його дядь-
ко Добриня у билинах є швидше символами, 
ніж живими людьми. У билинах ми не зустрі-
немо ні Аскольда з Діром, ні Ігоря з Ольгою, 
ні навіть Святослава, неначе самою природою 
створеного для оспівування в билинному епосі. 
Народ у билинах прославив героїчні діяння за-
хисників рідної землі, спираючись на традиції 
казково-міфологічних казань і вдаючись до не-
ймовірних вигадок: Добриня поборов вогняно-
го змія, Ілля Муромець полонив страхітливого 
Солов’я-розбійника. У такий спосіб народна 

уява відобразила реальну боротьбу героїв з 
різними ворогами. Билини були сповнені та-
ємниць і чаклунства, а християнські цінності 
в них переплелися із залишками язичницького 
минулого.

• Робота з підручником. Ознайомлення зі 
статтею про билини.

Літературознавчий словничок (запис ви-
значення до зошита).

Билини – це фольклорні епічні пісні історико-
героїчного та соціально-побутового змісту про 
воїнів-богатирів, героїв та їхні подвиги.

Походження назви «билина», її структу-
ра. Билини створювалися протягом ІХ–ХІV ст. 
Традиційна назва жанру – «ста`рина», тобто роз-
повідь про події стародавні. Термін «билина» ввів 
у фольклористику російський збирач і видавець 
фольклору П. Сахаров у 1839 р. Ці старовинні 
пісні виконувалися сольно, як правило, чолові-
ками речитативом під акомпанемент гуслів.

Билинам притаманна особлива художня 
структура. У центрі епічної розповіді – богатир 
та його грандіозний подвиг. Однак спочатку ви-
користовується прийом «попередньої недооцінки 
героя» і зображення «загрозливої переваги супро-
тивника», проте зіткнення їх завжди закінчується 
перемогою героя. У билинах часто вживаються 
повтори, які перемежовуються з повільним ви-
кладом подій, коли увага слухачів зосереджуєть-
ся на окремих подробицях, що слугують ідеаліза-
ції героя та його вчинків. До характерних засобів 
художньої виразності належать постійні епітети, 
гіперболи, порівняння тощо. Сюжет билини за-
вжди розгортається повільно. Часто билини роз-
починаються заспівом, який хоч і не пов’язаний 
зі змістом, але налаштовує слухачів на відповід-
не емоційне сприймання. Після заспіву – зачин, 
тобто власне початок пісні, потім – основна час-
тина, в якій розповідається про події із життя 
героїв та їхні вчинки. І завершується билина, як 
правило, своєрідною кінцівкою, де прославляють 
подвиг богатиря.

Билинний вірш неримований, з трьома-
чотирма наголосами на рядок і обов’язковим 
дактилічним закінченням. За обсягом билини 
найдовші серед усіх жанрів слов’янської пісен-
ності.

Билини поділяються на окремі цикли. Най-
більш відомими та значними за обсягом є Ки-
ївський і Новгородський. Героями київських і 
чернігівських билин виступають богатирі Ілля 
Муромець, Добриня, Альоша Попович. Про бо-
гатирів Микулу Селяновича, Святогора, Вольгу, 
Всеславовича розповідають дохристиянські би-
лини. Про купців Василя Буслаєва, Садка ми 
дізнаємося з новгородських билин. Галицько-
Волинський епос розповідає про князя Романа, 
Дюка Степановича, Михайла Козарина, Дуная.

Для допитливих. науковці поділяють билини на такі цикли:
1. Міфологічний, або дохристиянський цикл, багатий 

відголосками язичницького світогляду, древніх вірувань 
слов’ян. Сюди зараховують билини про Микулу Селянино-
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вича, Святогора, Вольгу Всеславича (які віддзеркалюють 
мотиви переказів про київських князів олега і ольгу).

2. київський цикл з центральним образом князя Воло-
димира, в якому поєднано риси Володимира Великого і 
Володимира Мономаха.

Він поділяється на тематичні підцикли про Іллю Муромця 
(Муровця) – чернігівського богатиря, альошу (олексія) По-
повича, Добриню та інших.

3. Волинсько-Галицький цикл про князя романа, Дюка 
(Дуку) Степановича, Чурила Пленковича, Михайла казарина, 
Дуная та ін.

4. новгородський цикл про Василя Буслаєва, Садка та ін.
5. казково-новелістичний цикл про Гліба Володієвича, 

Соловія Будимировича (Гудимировича), Хотіня Блудовича, 
Івана Годиновича та ін.

таким чином виділяється п’ять груп, виокремлених на 
основі трьох принципів: хронологічного (час подій), геогра-
фічного (місця подій) та тематичного (самі події і спосіб 
їх зображення).

ІV. Формування нових знань, умінь та на-
вичок.

• Бесіда за запитаннями.
– Що вам відомо про Київську Русь з уроків 

історії?
(Руська земля утворилася внаслідок держав-

ного об’єднання союзів східнослов’янських пле-
мен у другій половині І тис. н.е. На великій 
території Руської землі із союзів утворювалися 
князівства і засновувались міста Київ, Новгород, 
Чернігів та ін.).

– Назвіть відомих київських князів.
(Аскольд, Олег, Ольга, Святослав, Володимир, 

Ярослав Мудрий).
– Що вам відомо про князя Володимира Ве-

ликого?
(У 978 році Володимир зайняв київський пре-

стол. Йому дісталася тяжка спадщина. Країна 
була розорена міжусобними війнами, посилила-
ся загроза з боку печенігів, що стояли поблизу 
Києва, варязьке військо теж претендувало на 
власність цих земель. Володимир заради укріп-
лення війська здійснив багато реформ. Саме 
при ньому було запроваджено християнство. 
Володимир був улюбленим київським князем, 
про нього співали пісні, називали ласкавими 
іменами – Володимир Ясне Сонечко, Володимир 
Великий, Володимир Красне Сонечко).

– Хто, на вашу думку, є героями билин?
(Богатирі, люди величезної сили і мужнос-

ті).
– Які богатирі вам відомі з книжок, мульт-

фільмів?
(Ілля Муромець, Альоша Попович, Добриня 

Микитич, Вольха Всеславич, Микула Селяни-
нович, Дюк Степанович, Чурило Пленкович, 
Сухан та ін.).

– Що вам відомо про Іллю Муромця?
(33 роки він «лежав на печі», бо не міг ходити. 

Незнайомі подорожні, прийшовши до нього в 
дім, зцілюють його, дають випити напій, котрий 
наповнює його великою силою. Батько його був 
звичайним селянином).

• Перегляд уривка відеофільму С. Хведчені 
«Ілля Муромець: людина чи легенда?»

– Які ваші враження від побаченого?
– Чи існували богатирі насправді?
(Доведено, що богатирі мали прототипів в ре-

альному житті. Мощі преподобного Іллі Муромця 
покояться в Ближніх печерах Києво-Печерської 
лаври, День пам’яті про нього – 19 грудня. Про-
образом богатиря Добрині Микитича вчені вва-
жають дядька князя Володимира Великого. Іс-
торичний Добриня неодноразово згадується в 
давніх літописах. Відважний воїн Альоша По-
пович згадується в пізніших джерелах. Мабуть, 
через це билинний Альоша – наймолодший.

• Виразне читання вчителем билини «Ілля 
Муромець і Соловей-Розбійник». Опрацювання 
лексичного коментаря до тексту (пояснення не-
зрозумілих слів).

• Бесіда за прочитаним.
– Про які подвиги розповідається в билині?
– Скільки подвигів здійснив Ілля Муромець?
– Де відбуваються події?
– Що в билині є реальним, а що – художньою 

вигадкою?
– Чи може людина мати таку силу, яку мав 

богатир?
– Як називається перебільшення якихось рис 

людини?
Опрацювання елементів теорії літера-

тури.
Гіпербола – різке перебільшення якихось рис 

людини, предметів або явищ, їх кількості, роз-
мірів, сили тощо, щоб надати зображуваному 
виняткової виразності, загостреності з метою 
виявлення емоційності, захоплення або презир-
ства.

Міжмистецькі зв’язки. 1. Ознайомлення 
учнів з картинами В. Васнецова «Богатирі» та 
«Витязь на роздоріжжі». 2. Билини в музиці. 
Російський композитор О. Бородін свою 2-гу 
симфонію, яку ще називають «Богатирською», 
створив, спираючись на билини Київського 
циклу. Твір розповідає про життя богатирів, 
їхні подвиги, радощі перемог. Р. Глієр написав 
симфонію «Ілля Муромець». За мотивами нов-
городських билин М. Римський-Корсаков уклав 
оперу «Садко».

Дослідження тексту билини.
– Знайдіть у тексті приклади гіперболи, по-

ясніть їхню роль.
(«Не стільки сам бив,
Скільки конем топтав.
Не один мурза, ні татарин
Не міг втекти і спастися».
«Одною рукою коня тримав,
Другою рукою дуба рве»
«Так тут налили чару зелен-вина
На півтора відра.
Випив Соловей чару зелен-вина»
«Як засвистить Соловей по-солов’їному,
Як закричить він по-звіриному,
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Як зашипить по-зміїному,
Так усі трави-мурави в’януть,
Усі квіти обсипаються,
А хто близько з людей
Так всі мертві лежать»).
V. Закріплення вивченого матеріалу та ко-

рекція знань.
– Складіть схему побудови билини.
– Заповніть порівняльну таблицю.

Характерні ознаки казка Билина
Про що розповідає?
Де відбуваються події?
Який характер знань, що містяться у роз-
повіді?
Яке призначення розповіді?
Як сприймається слухачами? 

– Заповніть інформаційну таблицю.

– Сформулюйте стисло основні художні особ-
ливості билин (незакінчене речення).

Виконувалися… (речитативом народними 
співцями у супроводі гуслів).

Мають велику кількість… (повторів).
Художні засоби: …(постійні епітети, порівнян-

ня, гіперболи).
Складаються із… (зачину, основної частини, 

кінцівки).
VІ. Узагальнення.
• Бесіда.
– Що таке билина? Від якого слова походить 

назва жанру?
– Коли були створені билини, які події в житті 

народу в них відображені?
– Назвіть найвідоміші цикли билин.
– Яка побудова билини?
– Що оспівується в билинах?
– Чому головним героєм давньоруських билин 

є богатир?
• «Мікрофон».
– Билина – це…
– Ілля Муромець для мене….
VII. Підбиття підсумків уроку. Виставлен-

ня оцінок.

Д о м а ш н є  з а в д а н н я. 1. Прочи-
тати матеріал підручника про билини. 2. Ви-
вчити поняття билини, гіперболи. 3. Підготува-
ти виразне читання билини «Ілля Муромець і 
Соловей-Розбійник» та переказ змісту билини 
за питаннями підручника. 4. Скласти план 
билини «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». 
5. Скласти усну характеристика образу Іллі 
Муромця.

Урок 4
Т е м а. Втілення людських чеснот в обра-

зах героїв билин. Ідеал воїна-захисника в би-
лині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник».

М е т а: розкрити риси характеру головного 
героя-богатиря, патріота своєї землі на матері-
алі билини «Ілля Муромець Соловей-Розбійник»; 
удосконалювати навички творчого переказу і 
словесного малювання; розвивати уміння дава-
ти розгорнуту усну відповідь за змістом твору, 
характеризувати билинних героїв, висловлювати 
свої міркування, обґрунтовувати думки, наводячи 
приклади з тексту; виховувати зацікавлення різ-
ними видами мистецтв, повагу до культурних над-
бань наших предків; формувати почуття власної 
гідності, бажання діяти на користь людства.

О б л а д н а н н я: ілюстрації до билини ху-
дожників О. Карпенка, І. Білібіна, К. Васильєва 
(цикл «Русь билинна»), Є. Кибрика, репродукції 
картин С. Мальгіна «Ілля Муромець», Б. Гурєєва 
«Ілля Муромець», В. Васнецова «Витязь на роз-
доріжжі», М. Реріха «Ілля Муромець», В. Єрмоло-
ва «Ілля Муромець і Соловей-розбійник», муль-
тфільм «Ілля Муромець і Соловей-розбійник» 
(1978 р.), проектор, комп’ютер.

Т и п  у р о к у: урок формування нових 
знань, умінь та навичок.

Людству потрібні герої,
які б вели людей за собою,

показуючи приклад мужності
та шляхетності.
Фрідрих Шиллер

Х і д  у р о к у
І. Актуалізація та корекція знань.
• Бесіда.
– Що таке билина? Коли і чому виникли би-

лини?
– Яка побудова билин?
– Які вам відомі цикли билин?
– Назвіть найвідоміших давньоруських бога-

тирів.
– До якого циклу належать билини про Іллю 

Муромця?
– Які риси притаманні воїнам-богатирям?
– Які билини про Іллю Муромця вам відомі?
(«Зцілення Іллі Муромця», «Ілля Муромець і 

Соловей-Розбійник», «Ілля і Святогор», «Ілля та 
ідолище погане», «Ілля і Сокольник», «Три по-
їздки Іллі Муромця», «Як перевелися богатирі 
на Русі» тощо).

• Перевірка та корекція плану билини з по-
ясненням кожного пункту, читанням цитат.

О р і є н т о в н и й  п л а н.
зачин: Ілля Муромець виїжджає до києва.
І. Перший подвиг Іллі Муромця.
1. Ворожа сила біля стін Чернігова.
2. звільнення Чернігова.
3. Відмова Іллі Муромця стати чернігівським воєводою.
4. розповідь чернігівських мужиків про пряму дорогу 

та Солов’я-розбійника.
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ІІ. Другий подвиг Іллі Муромця.
1. Пряма дорога.
2. зустріч з Солов’єм, його полон.
ІІІ. Ілля Муромець у києві.
1. У княжих палатах.
2. розмова з князем Володимиром.
3. Свист Солов’я-розбійника.
4. Покарання Солов’я-розбійника.
кінцівка билини. Слава богатирю.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Постановка навчальних завдань. Найві-

домішим героєм київського циклу, який у 15 би-
линах є центральним персонажем, а в багатьох 
згадується епізодично, є Ілля Муромець. Чому 
саме Ілля Муромець став улюбленим героєм Ки-
ївської Русі, які вчинки і риси характеру зробили 
богатиря таким популярним? Спробуємо знайти 
відповідь. На уроці ми також визначимо особ-
ливості побудови сюжету билини про Іллю та 
Солов’я-Розбійника, з’ясуємо яким є художній 
світ цього твору.

ІІІ. Сприймання і засвоєння матеріалу.
Пояснення вчителя. Художній світ билин 

вирізняється особливим художнім часом і про-
стором. Це оригінальний умовно-історичний 
епічний світ з невеликою кількістю персонажів. 
Герої билин з одного боку перебувають в реаль-
ній історичній дійсності (описи подій, природи, 
будівель, звичаїв, рис побуту), з іншого – усі 
явища і предмети, що стосуються богатирів, ма-
ють фантастичний характер, гіперболізуються. 
Герой вириває з корінням столітній дуб, б’ється 
палицею вагою 90 пудів, за один день долає 
відстань, яку треба три дні їхати кіньми. Ще 
одна особливість поетики билин в тому, що в 
них поряд з конкретними історичними особа-
ми співіснують казково-міфологічні істоти (змій, 
Соловей-розбійник), але події подаються не як 
вигадані історії, а як достовірні факти.

За художніми законами цього світу всі герої 
билин живуть в один і той самий час (епічний 
час), який в реальності тривав 5–6 століть. Те-
риторія епічного світу билин – вільна і багата 
Руська земля: широкі долини і високі гори, гли-
бокі ріки і безкрайні степи.

Особливостями жанрової поетики билини 
близькі до легенд, де переплетені історичні фак-
ти і фантастика, а також до чарівних казок, 
з якими вони перегукуються своїми мотивами, 
художніми образами, символами, зіткненням 
сил добра і зла. Незважаючи на міфологічні 
елементи, билини є історичним епосом, вони 
перегукуються з літописами.

Історико-культурна довідка. Ілля Муромець – реальна 
історична особа, воїн, який служив київському князю. І 
хоча руські літописи замовчують його ім’я, він згадується в 
епосі інших народів. зокрема, у німецькій поемі про Лом-
бардського правителя ортніта його називають Ілля русин, 
а у північногерманській «тідрек-сазі» діють руський князь 
Володимир і Ярл (тобто наближений) грецького короля 
Ілля. німецькі дослідники давньоруського епосу твердять, 
що батьківщиною Іллі було місто Моровськ Чернігівського 

князівства, тому не дивно, що богатир Ілля звільняє чи 
охороняє Чернігів, столицю рідного князівства. У другій 
половині XII ст. місто Моровськ було повністю спустошене 
монголо-татарами, люди, втікаючи від ворогів, освоювали 
Муром – рязанські землі (куди і перенесли билини про 
Іллю) або подалися під захист київських князів, на службі 
в яких перебував Ілля.

Посланець римського імператора Еріх Лассота, який від-
відав київ у 1594 році, описав гробницю Іллі Муромця в 
Софійському соборі. згодом останки Іллі були перенесені 
до антонієвої печери києво-Печерського монастиря. Мощі 
богатиря досі зберігаються на тому самому місці та є до-
казом реальності Іллі Муромця. Саркофаг з труною Іллі 
за розмірами значно більший від інших. Статурою богатир 
відрізнявся від звичайних людей: він був доволі кремезним, 
на зріст близько 178 см – у XII столітті такого чоловіка 
вважали велетнем.

Православна церква канонізувала Іллю Муромця як свято-
го, зобразила його лик на іконі. Мощі Іллі описані ченцем 
києво-Печерської лаври афанасієм кальнофойським, який 
зазначив, що Ілля Муромець загинув у 1188 році.

У 1988 році було здійснено медичне дослідження та екс-
пертизу мощів Іллі Муромця із застосуванням найсучаснішої 
точної апаратури. Було визначено, що чоловік загинув від 
рани в серце у віці приблизно від 40 до 55 років. на тілі 
виявлено численні сліди характерних поранень і травм. 
також знайдено дефекти хребта, які свідчать про перене-
сений у юності параліч кінцівок. Час життя Іллі експерти 
визначили як ХІ–ХІІ ст.

У билинах про Іллю Муромця чітко простежується ідея 
християнства. Він не був богатирем з дитинства (як його 
попередники, наділені чудесними надприродними якостями 
ще до народження). У билині про зцілення Іллі говориться, 
що він до 30 років «сиднем сидів» – був паралізований. 
Визволення і сила до нього прийшли через калік подо-
рожніх паломників до святих місць і монастирів, що наді-
лені християнським даром чудесного зцілення. У билині 
про Іллю Муромця і Солов’я-розбійника герой отримує 
від батьків наказ творити тільки добро й обирає, чому 
присвятити своє життя: служити людям вірою-правдою, 
стояти за віру християнську.

ІV. Формування нових знань, умінь та на-
вичок.

• Виразне читання билини «Ілля Муромець і 
Соловей-Розбійник».

Словникова робота. З’ясування значення 
незрозумілих учням слів.

• Аналітична бесіда та переказ билини.
– Про які подвиги богатиря розповіла билина?
– Поясніть назву билини.
– Який епізод є композиційним центром би-

лини? Чому?
– Через які випробування проходить герой до 

зустрічі з Солов’єм?
– Які художні прийоми допомагають ство-

рити образ грізної ворожої сили, що облягла 
город Чернігів?

– Що (кого) уособлює Соловей-Розбійник?
– Як герою вдалося подолати ворога? Чому 

він не взяв з нього викуп?
– Як сприйняли Іллю при дворі князі Володи-

мира?
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– Знайдіть у билині реалістичні та фантас-
тичні елементи.

– Які звичаї й традиції доби Київської Русі 
відобразилися у билині?

(Прощання з батьками, замовляння стріли, 
поклони на чотири сторони).

Визначення художніх особливостей били-
ни.
 Постійні епітети (славний город, чорний 

ворон, сонце красне, ярий лук, кінь богатир-
ський, Володимир Князь-Сонечко).
 Повтор (епізодів, словосполучень, слів).
 Народна лексика (голову зняти, бояри, як 

снопи, лежать).
 Анафора (однаковий початок рядків).
– Особливості побудови: визначення експози-

ції (зачину), зав’язки, розвитку дії, кульмінації, 
розв’язки (кінцівки).

• Відеовікторина (показ епізодів мультфільму, 
в потрібний момент звук зникає, учні запису-
ють відповіді до зошитів). За відсутності умов 
проведення у відеоформаті проводиться у тра-
диційній формі.

1. Місто, з якого виїхав Ілля Муромець? (Му-
ром).

2. З якого села виїхав Ілля Муромець? (Ка-
рачарово).

3. «Благослови, батьку і матір рідна,
У славний город ….. з’їздити» (Київ).
4. «Князю …. служити, віри християнської 

боронити» (Володимиру).
5. «Під городом…..
не ворон чорний небо укриває,
Не туман налягає,
Стоїть сила силенная» (Черніговом).
6. «Ей ви, царевичі та царенята,
Чи мені вас у полон брати,
Чи мені вам буйні голови з пліч зняти?
А то краще їдьте в свої царства
Та по всьому світу розкажіть,
Що пуста Русь не пуста стоїть,
Що святу Русь могутні……»(богатирі бере-

жуть.)
7. «Ой тото пряма дорога у славен город 

Київ
Заросла лісами Бринськими,
Уже …..літ простою дорогою
В Київ не їжджено» (тридцять).
8. «Та поїхав лісами Бринськими
Простою дорогою в славний город Київ.
Їдною рукою коня тримав,
Другою рукою….» (дуба рве).
9. «Як під’їхав він до річки….» (Самородини).
10. «А попала Солов’ю в праве око,
А вилетіла стріла лівим вухом.
Упав Соловей зо …..дубів» (семи).
11. «Славу співають по всіх землях, по всіх ор-

дах, однині і довіка, а вам …..» (на многі літа).
• Бесіда-характеристика образу Іллі Муром-

ця.
– Яке враження справляє на вас Ілля Муро-

мець?

– У яких епізодах проявляється його хороб-
рість, справедливість, самоповага?

– Якими художніми засобами підкреслюють-
ся ці його риси характеру?

– Чому Ілля відмовився стати чернігівським 
воєводою?

– Як поводить себе Ілля з князем Володи-
миром?

– Порівняйте ставлення народу до князя Во-
лодимира і до Іллі Муромця.

– Чому сила Іллі в билині протиставлена владі 
князя Володимира?

• Прийом «Свої приклади». Учні характеризу-
ють Іллю Муромця, наводячи цитати, прислів’я, 
розповідають про інші його подвиги (зупиняють-
ся на таких рисах Іллі: безкорисливість, відваж-
ність, мужність, скромність, відданість рідній 
землі, непохитність в боротьбі з ворогами, сила, 
почуття гідності тощо).

Театралізація. Учні показують «живі ро-
лики» з билини, інші називають епізод, який 
інсценовано.

Міжмистецькі зв’язки. Робота з репродук-
ціями картин та ілюстраціями до билини.

– Що зображено на картині, ілюстрації?
– Чи такими ви собі уявляли Іллю Муромця 

і Солов’я?
– Який епізод билини можна проілюструвати 

картиною?
– Які епізоди обрали для ілюстрування ху-

дожники, чому?
– Які риси Іллі підкреслюють художники?
– Яка з живописних робіт вам сподобалась 

найбільше, чому?
V. Закріплення вивченого матеріалу та ко-

рекція знань.
• Складання плану характеристики Іллі Му-

ромця.
О р і є н т о в н и й  п л а н
1) Ілля Муромець – народний улюбленець, би-

линний богатир.
2) Походження героя, подолання ним неду-

ги.
3) Любов до рідної землі, батьків, бажання 

служити рідному народу.
4) Головні риси характеру Іллі Муромця:
а) сила і стійкість, мужність і самовідда-

ність;
б) безкорисливість і готовність прийти на до-

помогу;
в) скромність і почуття власної гідності.
5) Прославлення в билині захисників рідної 

землі.
• Робота у групах. Порівняння образів Іллі та 

князя Володимира, Іллі та Солов’я.
VІ. Узагальнення.
• Бесіда за змістом уроку.
– Які головні риси Іллі Муромця?
– Чи актуальна тема воїна-захисника в наш 

час?
– Ілля Муромець – ідеал воїна-захисника? Об-

ґрунтуйте свою відповідь.
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– Чому народ створив бездоганний образ ге-
роя?

(Тому що Ілля Муромець – ідеал воїна-
захисника).

Обери позицію. Чому Ілля Муромець став на-
родним улюбленцем? (Робота в мікрогрупах).

1. Народ його любить за надзвичайну силу, 
сміливість та хоробрість.

2. Ілля – селянський син, який здолав недугу 
і всього в житті досяг сам, а не успадкував від 
багатих і можновладних батьків.

3. Ілля здобув всенародну любов через те, що 
захищав слабких і знедолених, обороняв Київ-
ську Русь, був патріотом рідної землі.

4. Ілля Муромець. Його образ втілив народ-
ну мрію про оборонця-захисника від сваволі й 
несправедливості чужинців та місцевих влада-
рів.

«За» «частково пРавиЛьНо» «Зовсім Не ЗГодНиЙ»

Висновок. Билинний Ілля Муромець – уза-
гальнений ідеалізований образ богатиря, захис-
ника рідної землі, створений народною уявою 
на основі життя реальної людини. Добриня – 
представник княжого роду, Альоша Попович – 
син попа, а Ілля – селянський син (а отже, 
всього в житті досяг сам, а не успадкував від 
батьків-можновладців), відчував несправедли-
вість і будь-якої миті був готовий заступитися 
за свою та чужу честь.

VІІ. Підбиття підсумків уроку. Виставлен-
ня оцінок.

Д о м а ш н є  з а в д а н н я. Підготуватися 
до твору-розповіді з елементами опису картини 
В. Васнецова «Богатирі».

Індивідуальні завдання. Підготувати повідом-
лення про В. Васнецова.

Урок 5
Т е м а. Твір-розповідь з елементами опису 

за картиною В. М. Васнецова «Богатирі».
М е т а: поглибити знання учнів про яви-

ще богатирства; формувати культуру усного та 
писемного мовлення, удосконалювати вміння 
писати твори-роздуми з елементами опису, роз-
вивати навички роботи з довідковою літерату-
рою; сприяти збагаченню словникового запасу 
школярів; розвивати спостережливість, емоції, 
відчуття прекрасного.

Т и п  у р о к у: урок розвитку зв’язного 
мовлення і творчих здібностей.

О б л а д н а н н я: репродукція карти-
ни В. М. Васнецова «Богатирі», словники, ау-
діозаписи опери Ц. Кюї «Сніговий богатир», 
М. Римського-Корсакова «Садко».

Домашнє випереджальне завдання: підготу-
вати відомості про життя і творчість відомого 
російського художника Віктора Михайловича 
Васнецова, історію створення картини «Бога-
тирі».

Х і д  у р о к у
І. Стимулювання та мотивація навчально-

пізнавальної діяльності.
• Бесіда-актуалізація.
– Як називають опис природи в літературі, 

живописі?
– З якою метою поети і письменники вико-

ристовують пейзажі?
– Що таке розповідь?
– Як живопис пов’язаний з літературою?
– Які художники створювали картини на би-

линну тематику?
– Яке з цих полотен найвідоміше, є шедевром 

світового живопису?
• Презентація теми уроку з опорою на учнів-

ські навички творчої діяльності.
– Що таке твір-розповідь?
(Це твір, у якому розповідається про якісь по-

дії, явища на основі власних спостережень, або 
з розповідей, про цікаві випадки з життя).

– Яким є за змістом твір-опис?
(Це особливий вид твору, в якому потрібно 

дати конкретний опис тварини, рослини, особи, 
явища, предмета, характеру, картини тощо).

ІІ. Визначення мети і завдань уроку.
С л о в о  в ч и т е л я. У шостому класі ви 

писали твори розповідного характеру та описи 
природи. Сьогодні наше завдання складніше й 
цікавіше: ми поєднаємо розповідь з описом кар-
тини. Письменник висловлює свої думки і почут-
тя за допомогою слова, це його «будівельний ма-
теріал». Фарби – матеріал живопису, художника. 
Як і письменник, художник розповідає нам про 
різноманітні події життя, створює образи героїв, 
показує їхні переживання та емоції. Та все ж 
живопис не схожий на книжку, тому що під час 
читання ми гортаємо сторінки, знайомимось з 
новими персонажами, стежимо за сюжетом. На 
картині усе нерухоме, вона зображає лише одну 
мить. Ви можете подумати, що картина здатна 
розповісти менше, ніж книжка. Але це не так! 
Кожну картину теж можна прочитати. Картини 
також мають власні таємниці! Отже, сьогодні ми 
будемо розгадувати таємницю однієї картини. 
Але спочатку попросимо наших учнів – біогра-
фів та експертів – розповісти про видатного 
російського художника Віктора Михайловича 
Васнецова, про історію створення шедевра.

ІІІ. Сприймання теоретичного матеріалу.
• Презентація випереджального завдання.
Б і о г р а ф. Віктор Михайлович Васнецов 

народився 15 травня 1848 року у російському 
селі Лоп’ял у Чувашії в родині православного 
священика. У Віктора було п’ятеро братів, один 
з яких – Аполлінарій – теж став художником. 
Талант Васнецова проявився ще в дитинстві, 
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але скрутне матеріальне становище не дало 
можливості займатись улюбленою справою. У 
1858 році Віктора віддали у В’ятське духовне 
училище, а потім в духовну семінарію. Душа 
майбутнього генія прагнула іншого, тому, не за-
кінчивши семінарію, Віктор вирушає до Санкт-
Петербурга і вступає до Академії мистецтв. До 
занять в Академії він приступив 1868 року, 
успішно склавши іспити. Його другом став Ілля 
Рєпін, деякий час вони знімали одну квартиру. 
Після закінчення навчання в Академії близько 
року Віктор Михайлович жив у Парижі, потім 
мешкав у Москві, вступив у Товариство пере-
сувних художніх виставок.

Понад десять років Васнецов оформляв Во-
лодимирський собор у Києві. У цьому йому до-
помагав М. Нестеров. Саме після цієї роботи 
Віктора Михайловича почали називати великим 
російським іконописцем. 1899 рік, коли Вас-
нецов представив широкому загалу картину 
«Богатирі», став піком популярності художни-
ка. Найвідомішими його роботами є полотна: 
«Альонушка», «Три царівни підземного царства», 
«Витязь», «Цар Іван Васильович Грозний», «Пісня 
радості і суму», «Снігуронька», «Після побоїща 
князя Ігоря з половцями», «Іван-царевич на сі-
рому вовку», «Витязь на роздоріжжі».

Е к с п е р т. Над картиною «Богатирі» ху-
дожник почав працювати у 1871 році, зробив-
ши ескіз олівцем, а підписав свою роботу лише 
1898 року. Художник згадував: «Якось побачив 
в Абрамцево три дуби, саме вони надихнули 
на створення картини про богатирів». Васнецов 
довго вивчав билини, народні сказання, пісні, 
обирав натурників. Іллю Муромця художник ма-
лював з селянина Петрова, Добриню Микитови-
ча – з себе, Альошу Поповича почав писати з 
сина російського підприємця Савви Мамонтова, 
Андрію тоді виповнилось тільки 13 років, він 
мріяв стати художником. Через 8 років, допо-
магаючи розписувати у Києві Володимирський 
собор, Андрій застудився і помер. Тому Віктор 
Михайлович дописував його образ по пам’яті. 
Художник довго вибирав пейзаж для своїх бо-
гатирів, поки якось, гуляючи маєтком друга, не 
вийшов на широке поле, з усіх сторін оточене 
густим лісом. На цьому полі йому побудували 
невелику майстерню, сюди привозили коней. 
Для Добрині Микитовича, княжого воїна, пі-
дібрали найдорожчого коня. Для Альоші По-
повича – степового коня, а для селянина Іллі 
Муромця – російського ваговоза.

С л о в о  в ч и т е л я. В образі трьох 
богатирів Віктор Васнецов втілив споконвічну 
мрію народу про непереможного й справед-
ливого захисника. Безліч билин складено про 
Іллю Муромця, Добриню Микитовича, Альошу 
Поповича. Кожний читач билини по-різному 
уявляє собі героїв-богатирів. Васнецов побачив 
їх по-своєму. Посередині на вороному коні Ілля 

Муромець, він дивиться вдалину з-під долоні, 
в одній руці у богатиря спис і щит, в іншій – 
булатна палиця. Зліва на білому коні Добриня 
Микитович виймає меч з піхов, готовий будь-
якої миті кинутися в бій. Праворуч на коні рудої 
масті – Альоша Попович, він тримає лук зі стрі-
лами. Порівняно зі своїми товаришами він дуже 
молодий і стрункий. Троє богатирів стоять на 
широкій рівнині, що переходить в невисокі па-
горби, посеред пожухлої трави; зрідка пробива-
ються маленькі пагінці ялиночок. Небо похмуре і 
тривожне, наче означає, що богатирям загрожує 
небезпека. Художник змалював богатирів різно-
го віку, навіть Добриня у нього старший, ніж у 
билинах: так художник прагнув висловити ідею 
спадкоємності богатирської культури. Ялинове 
пагілля символізує на картині майбутні поко-
ління. Талант Віктора Михайловича Васнецова 
переніс мужніх, безстрашних богатирів, обра-
зи яких з такою художньою силою втілені в 
давньоруському фольклорі, в царину живопису. 
Це своєрідна художня інтерпретація билин. І 
кожен з вас має змогу здійснити власну інтер-
претацію.

ІV. Формування нових знань, умінь і на-
вичок.

• Евристична бесіда.
– В яких видах мистецтва ви вже зустріча-

лись з образами билинних героїв?
– Назвіть мультфільми про билинних бога-

тирів.
(«Ілля Муромець і Соловей-розбійник», «Три бо-

гатирі: хід конем», «Три богатирі і Шамаханська 
цариця», «Добриня Микитович і Змій Горинич», 
«Альоша Попович і Тугарин Змій», «Три богатирі 
на далеких берегах», «Вольга і султанова дружи-
на», «Ілля Муромець», «Микита Кожум’яка», «Сказ 
про Євпатія Коловрата», «Добриня Микитович», 
«Два богатирі» тощо).

– Як в сучасних мультфільмах інтерпрето-
вано билинні образи? Наскільки збережено ори-
гінальний зміст билин?

– Можливо, ви бачили художні фільми про 
подвиги богатирів?

(«Фініст-Ясний Сокіл», «Садко», «Князь Воло-
димир», «За тридев’ять земель»).

– Які композитори присвятили свої творіння 
богатирям?

(Ц. Кюї – опера «Сніговий богатир» (1908 р.), 
М. Римський-Корсаков – опера «Садко» (1896 р.), 
М. П. Мусоргський – сюїта «Картинки з виставки» 
(1874 р.), куди увійшли «Богатирські ворота».)

– Уважно роздивіться картину. Зверніть 
увагу, кого на ній зображено, який одяг, поза 
персонажа, вираз обличчя, який фон картини. 
Що зображено на передньому плані? Зверніть 
увагу, як одяг персонажів передає їхнє похо-
дження.

• Робота над описом природи.
– Яка місцевість змальована на картині?
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– Яким змальоване небо, що символізують 
хмари?

– Де була Руська земля?
– Як розміщені богатирі відносно лінії гори-

зонту? Що символізує ця деталь?
• Складання колективного плану за карти-

ною.
О р і є н т о в н и й  п л а н.
1. В. Васнецов – автор картини «Богатирі».
2. Перше враження від картини В. Васнецова «Бога-

тирі».
3. Хто зображений на картині?
4. Які особливості композиції картини?
5. зовнішній вигляд, пози, вираз обличчя богатирів.
6. Якою є природа на картині?
7. Які почуття у глядачів викликає ця картина?
Богатирський словник. Кольчуга – части-

на старовинного захисного військового споря-
дження у вигляді сорочки з металевих кілець. 
Шолом – старовинний військовий металевий 
чоловічий убір, що захищає від удару холод-
ною зброєю. Сагайдак – шкіряна або дерев’яна 
сумка, чохол для стріл. Щит – ручний предмет 
старовинного військового озброєння переважно 
у вигляді заокругленої чи прямокутної дошки (з 
дерева, металу, шкіри…) для захисту тіла воїна 
від ударів холодною зброєю. Палиця – важкий 
дрючок з потовщенням на кінці, що в старовину 
використовувався як зброя. Збруя – предмети 
для запрягання або сідлання коней та ін. Тва-
рин; упряж.

• Підготовча робота в групах. Добір робочого 
матеріалу (під музичний супровід).
 Дібрати синоніми до поданих слів: художник, малю-

вати, полотно.
 записати кольори, які ви бачите на картині, і вказати, 

який настрій вони передають.
 описати Іллю Муромця, Добриню Микитовича, альошу 

Поповича (одяг, обладунки, зброя, коні).
 Пейзаж на картині. Який настрій пейзаж створює?
 Дібрати епітети до поданих слів: небо, ліс, богатир, 

кінь богатиря, пагорб, курган.
 Дібрати зі словника і тексту билини образотворчу 

лексику, яка знадобиться в роботі над твором (постійні 
епітети, порівняння тощо).
 зброя і обладунки богатирів (кольчуга, шолом, щит, 

спис, булава, меч, лук, стріли).
Представник від кожної групи доповідає про результати 

роботи.
• Настановча бесіда.
– На скільки частин поділяється твір?
– Якими словами можна почати твір?
– Що ми описуємо в основній частині тво-

ру?
– Яка частина нашої роботи відповідно до 

плану містить опис?
– Що можна написати в кінцівці твору?
V. Написання твору-розповіді з елемента-

ми опису картини В. Васнецова «Богатирі» 
(учитель надає індивідуальну допомогу учням).

VI. Підбиття підсумків.
– Яку картину ми сьогодні описували?

– Хто її автор?
– Яке враження залишила у вас картина?
– Як ви гадаєте, чи виконали ми завдання, 

визначені на початку уроку?
Д о м а ш н є  з а в д а н н я. 1. Переписа-

ти текст твору-опису начисто. 2. Намалювати 
ілюстрацію «Билинні богатирі». 3. Знайти лі-
тературні та фольклорні приклади дитячої не-
вдячності.

1. Б о ч а р о в Г. к. Литературное чтение в VІ классе / 
Г. к. Бочаров. – М. : Просвещение, 1957.

2. В о л о щ у к Є. В. Світова література. Підручник для 7 
кл.(макет). Є. В. Волощук, о. М. Слободянюк. – к., 2015.

3. Г л а з о в а о. П. кольорове слово. зведений комплект 
з розвитку зв’язного мовлення / о. П. Глазова. – Харків : ранок, 
2010.

4. Д е г о ж с к а я а. С. Сочинения в 5–8 классах / 
а. С. Дегожская. – М. : Просвещение, 1965.

5. Д о р о ф е є в а н. І. Підручник для 7 класу загально-
освітніх навчальних закладів / н. І. Дорофеєва, С. П. касьяно-
ва. – к. : Вежа, 2007.

6. Л а н о в и к  М. Б. Українська усна народна творчість. 
навчальний посібник / М. Б. Лановик, з. Б. Лановик. – к. : 
знання–Прес, 2006.– 591 с.

7. Л и х о л і т В. твір-опис природи за картиною // Дивос-
лово. – 2006. – № 5.

8. С у т у л а о., т р и г у б І. орієнтовне планування уроків 
зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних 
закладах України. – 2007. – № 7.

9. р о с о в е ц ь к и й С. к. Билина «Ілля Муромець і 
Соловей розбійник» у культурологічному контексті. Матеріали до 
вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах 
України. – 1997. – № 6.

Урок 6
Т е м а. Балада як жанр фольклору. Харак-

терні ознаки фольклорної балади. «Король 
Лір і його дочки». Моральний урок у творі. 
Король Лір як вічний образ.

М е т а: дати поняття про фольклорні бала-
ди, визначити причини виникнення жанру та 
характерні ознаки народних балад; розкрити 
зміст староанглійської балади «Король Лір і його 
дочки»; розвивати вміння виразного читання, 
аналізу твору; виховувати повагу до старшого 
покоління, любов до батьків, почуття милосердя 
і справедливості.

О б л а д н а н н я: текст балади «Король Лір 
та його дочки», ілюстрації до твору П. Татарни-
кова, репродукції картин Дж. Беррі «Король Лір 
і мертва Корделія», Ф. М. Брауна «Лір і Корде-
лія», Дж. Р. Герберта «Король Лір і його дочки», 
Б. Уеста «Король Лір», М. Стоуна «Король Лір і 

ЛітеРатуРа
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Корделія», Дж. В. Джоя «Корделія та король Лір 
у в’язниці», В. Ф. Йємеса «Корделія», гравюри 
Т. Г. Шевченка «Король Лір», роздаткові картки, 
презентація, проектор, комп’ютер.

Т и п  у р о к у: урок формування нових 
знань, умінь та навичок

Шануй батька твого й матір твою, щоб 
було тобі добре і щоб довго прожив ти на 

землі.
Четверта Заповідь Божа

Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,

Того люди цураються,
В хату не пускають.

Тарас Шевченко

Х і д  у р о к у
І. Актуалізація та корекція знань.
• Контроль домашнього завдання. Презента-

ція учнівських ілюстрацій, творчих робіт.
• Виконання тестових завдань.
1. Билини – це пісні, які містять:
а) вигадані героїко-фантастичні оповіді; б) історично 

точні оповіді; в) художнє, образне відтворення історичних 
подій; г) розповіді про побутове життя.

2. Билина складається із:
а) вступу, основної частини і кінцівки; б) зачину, роз повіді 

про подію і кінцівки; в) розповіді про подію і мо ралі.
3. Билини об’єднуються в цикли:
а) історичні, фантастичні, побутові; б) київські, чернігів-

ські, новгородські; в) про старших і молодших богатирів; 
г) фольклорні та літературні.

4. Хто з богатирів був київським воєводою:
а) Святогор; б) Ілля Муромець; в) Добриня; г) альо-

ша?
5. Билини про Садка і Василя Буслаєва створені на 

землях:
а) київських; б) чернігівських, в) новгородських; г) га-

лицьких.
6. Хто з богатирів уособлює народ, селянство:
а) Святогор; б) Добриня; в) Ілля Муромець; г) альо-

ша?
7. У билині про Солов’я-розбійника Ілля Муромець пере-

міг «силу великую» біля міста:
а) Мурома; б) Чернігова; в) києва; г) карачарова.
8. «Через гори перескакував, ліси перемахував, дрібні 

річки поміж ніг пускав». Який художній засіб тут вико-
ристано?

а) гіперболу; б) повтор; в) порівняння; г) метафору.
9. Соловей-розбійник сидів на:
а) березі покляпій (зігнутій); б) сирому дубі; в) доброму 

коні; г) стіні Чернігова.
10. Як Ілля Муромець переміг Солов’я-розбійника?
а) збив стрілою з високого дуба; б) подолав у кулач-

ному бою; в) засвистів голосніше за Солов’я; г) подолав 
у бою на мечах.

11. Повтори у билинах:
а) вживаються для милозвучності; б) підкреслюють го-

ловну думку твору; в) звертають увагу слухача на якусь 
подію; г) є ознакою браку художніх засобів.

12. В усній народній творчості постійні епітети – це:
а) слова, що повторюються в тексті кілька разів; б) стійкі 

образно-поетичні означення предмета, явища чи людини; 
в) словесне відтворення події, явища, людини; г) художнє 
перебільшення певного явища.

Актуалізація понять теорії літерату-
ри.

• Гра «Ти – мені, я – тобі». Учні в парах об-
мінюються запитаннями про теоретичні понят-
тя (алегорія, анафора, антитеза, байка, билина, 
герой, гіпербола, гумор, епітет, загадка, казка, 
метафора, мораль, міф, оповідання, персонаж, 
порівняння, повість, прислів’я, приказка, роман, 
уособлення, фольклор). Якщо відповідь правиль-
на, учень зараховує собі бал, якщо ні – його 
отримує той, хто задав питання. Перемагає той, 
у кого найбільша кількість плюсів у зведеній 
таблиці.

поняття теорії літератури учень 1 учень 2

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вступне с л о в о  в ч и т е л я. Україна 

крокує у Євросоюз. Сьогодні ми помандруємо 
до європейської країни з давньою історією. Цією 
країною правили такі королі і королеви, як Єли-
завета, Вікторія, Карл, Анна Стюарт, Едвард, 
Річард Левове Серце та багато інших. Цю кра-
їну представляють письменники Оскар Вайльд, 
Льюїс Керролл, Роберт Льюїс Стівенсон і Чарльз 
Діккенс. Яка це країна? Правильно, це Англія. 
Сьогодні ми ознайомимося з її фольклором, і 
ваш теоретичний багаж попов ниться ще одним 
поняттям – балада.

Іван Франко, український поет, переклав ба-
ладу «Король Лір і його дочки» у 1914 р. У 
передмові до збірки перекладів він зазначив, 
що староанглійські й старошотландські ба-
лади, авторами яких були мандрівні співці, є 
витворами не селянської й не міщанської, а 
феодально-лицарської верстви. Хоча їх героями 
є тільки королі, лорди та члени їхніх родин, 
балади пройняті загальнолюдськими моральни-
ми ідеями і прищеплюють слухачам любов до 
батьків, патріотизм, доброчинність, милосердя, 
шляхетність. Чи мають ці риси піти в історію, 
як герої балади про короля Ліра?

• Словничок. Феодал – в середньовічній Єв-
ропі лицар-власник земельного наділу, який 
визискував залежних від нього селян, збирав 
податки з населення, яке жило на його терито-
рії, здійснював правосуддя і військовий захист 
своїх земель.

ІІІ. Сприйняття і засвоєння матеріалу.
Історико-культурна довідка. У ч е н ь (у 

старовинному костюмі представляє середньо-
вічну Англію). Я – мешканець середньовічної Ан-
глії. Моєю країною правлять королі, в чиїх руках 
зосереджена майже необмежена влада, але не-
популярні монархи рідко подовгу утримувалися 
на престолі. Ненависного Едуарда ІІ вбили його 
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вороги, правління королеви Матильди було пе-
рервано громадянською війною. Більше того, 
у бій за корону завжди готові були вступити 
честолюбні барони. Найвідомішим серед таких 
конфліктів стала війна Червоної і Білої троянд 
між кланами Йорків і Ланкастерів, спадкоємців 
Едуарда ІІ. Незважаючи на війни і повстання, 
моя рідна Англія жила краще за будь-яку іншу 
країну Європи. Далекоглядні королі підтриму-
вали мирні стосунки з баронами, а пізніше – з 
представниками графств. Зібрання баронів піз-
ніше було названо палатою лордів, а зібрання 
не таких знатних, але поважних осіб – палатою 
громад. Ці дві палати становили парламент. (По-
каз перших слайдів презентації – видатні міста, 
архітектура Англії.) Життя простих людей було 
не таким розкішним та веселим, але нагода 
потанцювати, повеселитися, поспівати пісень 
знайдеться завжди.

У ч и т е л ь. Сьогодні ми вивчаємо ще один 
жанр фольклору – народну баладу. Жанр балади 
зародився в середньовічній Франції як різновид 
танцювальних пісень (назва походить від північ-
нофранцузького слова «balete», що означає «танцю-
вальна народна пісня»), а з часом набув характеру 
суто поетичного твору. Уперше застосував термін 
«балада» провансальський трубадур Пон де Шатей 
(1180–1228) на означення пісень до танців. Зго-
дом балада поширилася на інші західноєвропей-
ські країни. У фольклорних баладах, що втратили 
танцювальну основу, вже розповідалося не тільки 
про кохання, а й про історичні події, подвиги ге-
роїв, усілякі неймовірні ситуації, що робило сюжет 
більш напруженим і захоплюючим.

В Англії цей жанр виник у ХІІІ столітті, а роз-
винувся в період війни Червоної та Білої троянд 
в ХV столітті, записано ж більшість балад лише 
у ХVIII столітті. Однак у Англії прижилася лише 
назва: слово «балада» докладалося до місцевих 
народних пісень. Так з’явився англошотланд-
ський різновид балади з її таємничою атмосфе-
рою, гнітючими описами природи, трагічними 
або смішними життєвими історіями, яскравими 
героями, що постали на боротьбу зі злом. На-
віть більше: вони відтворюють широку картину 
життя феодального суспільства, змальовуючи 
представників усіх його верств, від короля до 
жебрака. За змістом балади поділяються на 
історико-героїчні, кримінально-розбійницькі, 
любовні, фантастичні та побутово-комічні. Усе 
це надавало англошотландським баладам над-
звичайної привабливості. Не дивно, що вони 
стали джерелом натхнення для митців різних 
країн і епох. Яскравими прикладами цього є 
легендарні історії про нещасного короля Ліра 
та шляхетного розбійника Робін Гуда.

Опрацювання літературознавчих по-
нять.

• Показ слайдів з поняттями теорії літератури, 
запис визначення до зошитів.

Фольклорна балада – ліро-епічний жанр усної на-
родної творчості фантастичного, легендарно-історичного, 

соціально-побутового змісту з динамічним сюжетом, тра-
гічною, інколи фантастичною розв’язкою.

види балад: легендарно-історична, героїчна, фантастична, 
соціально-побутова.

Ліро-епічний твір – художній твір, в якому поєднується 
епос (розповідь про події) і лірика (відображення людських 
почуттів).

Ліричні твори (пісня, гімн, елегія, послання) передають 
думки і почуття ліричного героя. Ліро-епічні твори (поема, 
балада, ода, байка, віршований роман) змальовують вчинки 
героя, його характер, розкривають його внутрішній світ.

основні ознаки фольклорних балад – напружений сюжет, 
емоційність, яскрава мова, виразність портретів персонажів 
і характерів героїв, наявність оповідача, зображення по-
чуттів ліричного героя, використання діалогу для розкрит-
тя сюжету, драматизм подій, іноді присутність елементів 
фантастики.

• Робота із підручником. Читання статті про 
баладу.

Літературознавчий словничок. Символ – 
художній багатозначний образ, який за допо-
могою інакомовлення узагальнює поняття. На-
приклад: Король Лір – трагічний символ сліпої 
батьківської любові.

ІІІ. Формування нових знань, умінь і на-
вичок.

• Виразне читання вчителем балади «Король 
Лір та його дочки».

• Читання балади учнями «в особах».
• Стислий переказ балади учнями.
Цитатний вернісаж (під час бесіди учні 

відповідають лише цитатою з тексту).
– Яким зображено життя короля Ліра у пер-

шій строфі?
– Доведіть, що погорда і марнославство стали 

поштовхом для подальших нещасть героя.
– Як старші дочки улещували батька?
– Як Корделія висловила своє ставлення до 

батька?
– Якими словами відповів батько Корделії?
– Як жилося батькові в старших дочок, коли 

він передав їм майно та владу? Знайдіть у 
баладі опис страждань короля. Які подробиці 
цього опису увиразнюють силу його горя?

– В якому стані був король, коли дістався до 
молодшої доньки?

– Як прийняли короля в домі молодшої донь-
ки?

Аналіз особливостей перекладу. І. Фран-
ко дозволяв собі вільно поводитися з текстом, 
який перекладав, деякою мірою українізуючи 
його. Тому в переспівах староанглійських балад 
можна знайти багато українських реалій. Ось 
приклад використання українського прислів’я 
у перекладі «Короля Ліра і його дочок»: «Що 
зразу там було мов медове, / То незадовго ста-
ло квасом». А також використання приказки в 
розповіді про Корделію: «Скінчилася її недоля; 
/ На кращім ґрунті запишалася». У переспівах 
І. Франка також можна знайти бойківські та 
гуцульські діалектизми. Наприклад, Корделію «в 
одній битві замордовано», тобто вбито.
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Переспівуючи староанглійські балади, поет 
майстерно вводить в їх структуру українські 
фразеологізми, розмовний стиль, необхідні, на 
його думку, зміни в тексті для кращого розумін-
ня і сприйняття їх українським читачем.

• Творча робота в мікрогрупах. Аналітичне 
дослідження системи образів твору.

1. охарактеризуйте образ Ліра. У чому ви бачите най-
більшу помилку короля? Яка риса характеру призвела до 
неї – довірливість, марнославство, жага справедливості, 
батьківська турботливість? Які риси вдачі узагальнено у 
його образі?

2. Якими у творі постають старші королівни регана і Гоно-
релла? з якою метою вони улещували батька? Як змінилось 
ставлення старших дочок до батька після того, як він віддав 
їм усю владу та майно? Як ви оцінюєте їхню поведінку?

3. охарактеризуйте образ корделії. Чому вона не говорила 
батькові високих слів, не запевняла, що її любов до нього 
вічна і самовіддана? Чому навіть після того, як скривджена 
батьком дочка змушена була піти з дому, її почуття до 
батька не змінилися? Що свідчить про благородство і 
щирість її чоловіка? Чи щаслива корделія в подружньому 
житті? Що є запорукою її щастя? Чому корделія встрягає 
у війну із сестрами, феодальні міжусобиці?

Аналіз балади. Історія про короля Ліра та 
його дочок – одна з найдавніших легенд Бри-
танії. Вона записана літописцем Джеффі Мон-
мутським до його латинської «Історії Британії» 
(1135 р.). Легендарний король Лайр (Leir) Бри-
танський, доживши до старості, вирішив поді-
лити королівство між трьома дочками, які мали 
доглянути його в майбутньому. Дві старші були 
улесливими, а молодша дуже скромно вислов-
лювала свої почуття, тому батько поділив свої 
володіння між старшими дочками. Позбавлена 
спадку Корделія вийшла заміж за короля Ага-
ніппа, скореного її красою та добрим серцем, 
і поїхала до Франції. Старші доньки так і не 
виконали своїх обіцянок і залишили батька без 
належного піклування. Тому він звернувся до 
Корделії, тут він знайшов любов, милосердя 
й підтримку. Як свідчить легенда, за її допо-
могою король Лір зібрав військо й відвоював 
Англію в злих старших дочок, щасливо правив 
ще три роки, після чого передав владу Корделії 
та її чоловіку. Корделія по смерті свого чоловіка 
ще п’ять років успішно володарювала Британі-
єю. Але підросли її племінники, діти Регати на 
Гонорільї, підняли заколот, щоб здобути собі 
королівство. У битві Корделія потрапила в по-
лон, згодом загинула – її ув’язнили і повісили 
в тюрмі за наказом племінника Едмунда, який 
в боротьбі за владу убив також свого брата. За 
іншою версією, Корделія вкоротила собі віку, 
опинившись у в’язниці.

Балада розкриває сутність людини, її місце в 
житті, вагу в суспільстві. Сімейна драма стала 
драмою цілої держави. Людські пристрасті, які 
виникають у палаці короля Ліра, захоплюють 
усіх героїв твору, не щадять ні старого, ні мо-
лодого, жадоба влади і наживи руйнує родинні 
стосунки.

Король Лір, засліплений владою, втрачає почут-
тя реальності, надміру довіряє улесливим придво-
рним та своїй родині, за що поплатився. У фіналі 
він зрозумів не лише власну помилку і провину 
перед Корделією, а й несправедливість суспіль-
ства загалом, сам змінився під впливом глибоких 
переживань і страждань, які відкрили йому очі, 
збагатили й облагородили його душу. Зустріч з 
Корделією дала йому щастя. Проте світ сильних і 
багатих не вибачає тим, хто повстає проти нього, 
тому загибель Корделії та Ліра неминуча. А людина 
тільки ціною власного горя, власних випробувань 
доходить висновку, що немає нічого важливішого 
за родину, ціннішого за людяність і співчуття. Щоб 
підкреслити цю думку, в баладі змінено історичний 
сюжет: Корделія загинула в битві за права свого 
батька, а не у в’язниці.

Поетична хвилинка. Вірш І. Сєвєряніна, 
російського поета початку ХХ ст. ілюструє при-
дворну атмосферу, в якій жив і король Лір.

Насмешка короля
Властитель умирал.

Льстецов придворных стая
Ждала его конца, сдувая с горностая,
Одежды короля пылинки, между тем,
Как втайне думала:

«Когда ж ты будешь нем?»

Их нетерпение заметно королю
И он сказал, съев ломтик апельсина:
«О верные рабы! Для вас обижу сына:
Я вам отдам престол,

я сердце к вам крылю!»

И только он умолк – в разнузданности
дикой

Взревели голоса, сверкнули палаши.
И вскоре не было у ложа ни души,–
Лишь двадцать мертвых тел

лежало пред владыкой.
Словничок. Палаш – холодна зброя, коротка 

шабля.
Порівняння жанрів. У баладах немає, як у 

билинах, образів богатирів-силачів, величних по-
двигів і описів масштабних подій. У цих творах 
акцентується не на долі всього народу, а на епі-
зоді з життя звичайної людини, яка потрапила 
в особливі, переважно трагічні обставини (війна, 
помста, загибель, ревнощі тощо). У баладах через 
взаємини людей зображено історичну епоху, роз-
крито проблеми соціальної нерівності, побутові 
та релігійні конфлікти. Хоча баладні персонажі 
не відірвані від дійсності, а їхні вчинки пов’язані 
з конкретними життєвими ситуаціями, у баладах 
також інколи трапляються елементи фантастики 
(образи чаклунів, русалок, ельфів; мотиви віщу-
вання, оживлення тощо), але гіперболи (пере-
більшення) для цього жанру не властиве.

Компаративний аналіз англійської балади 
«Король Лір і його дочки» та української народ-
ної думи «Бідна вдова і три сини». Заповнення 
таблиці.
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Таблиця

спільне
відмінне

«Король Лір і його 
дочки»

«Бідна вдова і три 
сини»

Подібність теми, 
мотивів: знева-
га дітей до бать-
ків, неповна сім’я, 
зрада рідних

Старші дочки зневажи-
ли батька, який у свою 
чергу нерівно ставить-
ся до дітей. Прихисток 
дає молодша дочка

Мати однаково стави-
лась до дітей. Усі три 
сини відцурались мате-
рі, вона живе в чужих 
людей

Подібність сюже-
ту, драматизація 
подій

король-батько праг-
не помсти, відвойо-
вує королівство. тра-
гічна загибель усієї 
родини, старші дочки 
не визнали своєї про-
вини, батько розуміє 
свої помилки

Бог карає синів неврожа-
єм, розоренням, люди за-
судили лихих дітей. Мати-
удова по-християнськи 
прощає синам, які пока-
ялися, але відмовляється 
повертатися до них, поми-
рає на чужому дворі, де 
живе за рідну. Вона не 
зрозуміла своїх помилок 
у вихованні дітей

Поділ героїв на 
позитивних і не-
гативних

Дочки різні за харак-
тером і вчинками

Чужі люди добріші за 
рідних синів

Художні засоби 
(персоніфікація, 
символи, постійні 
епітети, анафора, 
архаїзми, порів-
няння)

І. Франко українізує 
свій переспів

оригінальні художні за-
соби

Проблематика: жор-
стокість і милосер-
дя, гріх і його споку-
та, батьки і діти.
найважливіші жит-
тєві цінності
Моральний висно-
вок

Пряме звернення у кін-
цівці, заклик пам’ятати 
історію

Моральний висновок у 
кінцівці твору, який по-
вністю звернений до 
слухача

• Робота з епіграфами.
– Як епіграфи розкривають зміст нашого 

уроку?
Розвиток мовленнєвих навичок.
– Яке англійське прислів’я пов’язане з бала-

дою? 

англійське
прислів’я переклад український

аналог
The family is a haven 
in a heartless world.

родина – це прихисток 
в безсердечному світі

Parenting is the only 
job, that you don’t 
know if you did a 
Good job, until it’s 
too late!

Виховання – єдина ро-
бота, яку не знаєш, чи 
добре виконав, поки не 
буде пізно

Blood is thicker than 
water.

кров міцніша води. Пе-
реносно: родинні сто-
сунки міцніші усього.

• Творче завдання. Знайдіть українське 
прислів’я, яким можна перекласти англійське.
 на що і клад, коли в сім’ї лад.
 Свій будинок – не чужий: з нього не підеш.
 кращих братів і сестер не буває.

 Свій своєму не ворог.
 не буде добра, коли в сім’ї вражда.
 нема того краму, щоб купити тата й маму.
 Добре братство краще багатства.
 У родині розлад, так і вдома не рад.
 Які мамка й татко, таке й дитятко.
 Який кущ, така й хворостина, який батько, така й 

дитина.
 Яке дерево, такі його квіти; які батьки, такі й діти.
 Від малих дітей голова болить, а від великих – 

серце.
 Малі діти – малий клопіт; великі діти – великий 

клопіт.
 Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – кінець.
 коли дитини не навчиш у пелюшках, то не навчиш 

у подушках.
 Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гла-

денько.
Міжлітературні зв’язки. Балада «Король 

Лір та його дочки» вразила англійського драма-
турга Вільяма Шекспіра. Він створив трагедію 
«Король Лір» (1608). Сподіваюсь, в майбутньому 
ви обов’язково її прочитаєте і порівняєте баладу 
й трагедію. У поемі Т. Г. Шевченка «Марія» роз-
повідається про синів, які вигнали рідну матір 
з дому. Історії про дитячу невдячність знайдете 
на сторінках Біблії, така це давня проблема.

З Біблії походять такі афоризми, що стосу-
ються теми нашого уроку:
 «Голос волаючого в пустелі» – прохання, залишене 

поза увагою.
 «замість хліба дати камінь» – ідеться про крайню 

межу черствості.
 «Хам» – син ноя, який насміявся зі свого батька та був 

ним проклятий. Переносно – безсердечна лихослівна людина.
Історія короля Ліра інтерпретується і в інших 

видах мистецтва – живопису, опері та балеті.
Міжмистецькі зв’язки. Знайомство з кар-

тинами та ілюстраціями. Представлення кіно-
версій. Прослуховування музичних фрагментів 
(на розсуд учителя): Д. Шостакович «Король Лір». 
М. Балакірєв «Король Лір».

V. Закріплення вивченого матеріалу та ко-
рекція знань.

• Заповнення узагальнювальної таблиці.

Жанр епічної пісні спільні риси відмінність жанрів

Билина

Балада

• Визначення характерних ознак балади про 
короля Ліра.

1. невелика кількість персонажів.
2. Відсутність деталізації.
3. Стислість викладу і драматична гострота сюжету.
4. трагізм сюжету поєднуються з ви разно ліричним за-

барвленням оповіді.
5. Глибокий моральний зміст та відсутність прямого 

повчання, кожен робить власний висновок.
6. заклик пам’ятати історію про дитячу невдячність.
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VІ. Узагальнення.
• Бесіда за змістом уроку.
– Чому І. Франка зацікавила балада про ко-

роля Ліра? До якого типу перекладів належить 
його версія?

– Визначте композиційні елементи балади.
– Згадайте, що таке антитеза. Знайдіть у 

баладі приклади антитези. Поясніть її роль.
– Поясніть, чому баладу «Король Лір та його 

дочки» називають «оповіддю про дитячу невдяч-
ність»?

– Яка повчальна думка балади?
– Чи можна стверджувати, що балада за-

вершується торжеством справедливості? До-
ведіть свою думку.

– Якого символічного значення набуває по-
стать короля Ліра в баладі?

– Які образи ми називаємо вічними? Чи можна 
образ короля Ліра назвати вічним образом?

Мікрофон. Мій висновок про те, як потрібно 
ставитись до своїх рідних.

(Під час висловлювань демонструються слай-
ди, на яких зображено щасливі родини, літніх 
людей і турботу про них).

Заключне с л о в о  в ч и т е л я. Дякую усім 
за гарну роботу і розуміння. Ми порушили сьо-
годні на уроці важливу тему: стосунки батьків 
і дітей. Найбільше щастя і радість у житті – це 
діти, їхній веселий сміх, життєрадісні обличчя. 
Заради дітей батьки готові на все. Але скільки 
треба мудрості, сили, любові, щирості, терпіння 
і доброти вкласти в їхні серця, щоб діти виросли 
справжніми людьми.

Світ змінюється, змінюються погляди людей і 
влада в країні, але одвічні людські цінності за-
лишаються назавжди – це доброта, милосердя, 
чуйність, щирість, щедрість і ота свята любов, 
яка робить людину світлою: любов до природи, 
до своїх батьків, до всього світу. Тож підтримуй-
те ваших батьків у цей непростий час, даруйте 
їм свою любов і повагу.

VІІ. Підбиття підсумків уроку. Виставлен-
ня оцінок.

Д о м а ш н є  з а в д а н н я. 1. Вивчити 
поняття балада. 2. Підготувати виразне читання 
та аналіз балади «Король Лір та його дочки».

Випереджальне завдання: читати і переказу-
вати баладу «Як Робін Гуд став розбійником».

Творчі завдання. 1. Написати невелику пам’ят-
ку на тему: «Обов’язок дитини перед батьками». 
2. Написати есе «Сповідь батька» від імені короля 
Ліра. 3. За бажанням створити ілюстрацію до 
балади «Король Лір та його дочки» (намалювати 
комікс, афішу для вистави «Король Лір», підготу-
вати розкадровку для мультфільму за баладою). 
4. Підготувати проект «Історія короля Ліра на 
театральних сценах та в кінематографі».

Урок 7
Т е м а. «Як Робін Гуд став розбійником». Ідеї 

свободи і служіння народові.
М е т а: поглибити знання учнів про фоль-

клорну баладу, розкрити зміст балади «Як Робін 
Гуд став розбійником», визначити її культурно-
історичне тло; розвивати уміння давати розгорну-
ту усну відповідь за змістом твору, характеризува-
ти героїв твору; збагачувати словниковий запас; 
виховувати повагу до культурних надбань давніх 
народів, зацікавлення різними видами мистецтв, 
бажання творити на користь людства.

О б л а д н а н н я: збірка балад про Робін 
Гуда, фото пам’ятника Робін Гуду в Ноттінгемі, 
фільми «Стріли Робін Гуда» (режисер С. Тарасов, 
1976 р.); «Робін Гуд: принц злодіїв» (режисер Кевін 
Рейнольдс, 1991 р.), фрагмент відеозапису переда-
чі «Орел і решка. Ноттінгем» (від 07.12.2014 р.), 
«Пісня про вільних стрільців» В. Висоцького (з кіно-
фільму «Стріли Робін Гуда»), проектор, комп’ютер.

Т и п  у р о к у: урок формування нових 
знань, умінь та навичок.

Краще померти з честю,
як жити з ганьбою.

Свобода дорожча від золота.
Англійські прислів’я

Х і д  у р о к у
І. Актуалізація та корекція знань.
• Контроль домашнього завдання.
• Виразне читання балади «Король Лір та його 

дочки» учнями (в особах).
• Презентація учнями творчих робіт, проектів.
• Відповіді на запитання підручника (аналіз 

тексту балади).
Експрес-опитування.
– Балада –
– Билина – 
– Структура билин –
– Художнє перебільшення в билині –
– Цикли билин –
– найвідоміші билинні богатирі –
– основні ознаки фольклорної балади –
– Дочки короля Ліра –
– король Лір став символом –
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вступне с л о в о  в ч и т е л я. На минулому 

уроці ми розпочали мандрівку Англією. Сьогодні 
ми її продовжимо, але опинимось не в столиці 
чи великому місті, а в лісі.

Хто щастя зичить бідакам
І волелюбний сам,
Сідайте в коло – розповім
Про Робін Гуда вам.
Він за найкращих друзів мав
Знедолених усіх, а багачів на смерть лякав
Його мисливський ріг.
Тринадцять літ Роб славно жив
У лісовій глуші.
Розбійник долею він був
І лицар – у душі.
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Музична хвилинка. Прослуховування «Пісні 
про вільних стрільців» В. Висоцького (з кіно-
фільму «Стріли Робін Гуда»).

• Презентація теми, мети уроку.
ІІІ. Сприймання і засвоєння матеріалу.
Розповідь вчителя з елементами бесіди. 

Кожен народ має у своїй фольклорнiй спадщинi 
героїв, якi були захисниками скривджених, при-
гноблених, поневолених. Англiйцi також втiлили 
свої мрiї про захист вiд несправедливостi й 
деспотiї в образi шляхетного розбiйника Робiна 
Гуда. І сьогодні важко знайти людину, яка б 
ніколи не чула про легендарного розбійника, 
котрий грабував жорстоких ненаситних бага-
тіїв і роздавав гроші біднякам. Ім’я його давно 
стало загальновживаним, про нього складали 
пісні, писали книжки, знімали фільми. За його 
образом та подобою і тепер пишуться харак-
тери героїв фентезі та комп’ютерних ігор, які 
мають лук, стріли, хоробре серце і добру душу. 
Цей персонаж уже давно вийшов за межі ан-
глійського фольклору чи літератури і став для 
всього світу уособленням захисника знедолених 
і скривджених.

– Що вам відомо про Робін Гуда?
– Чи є в фольклорі інших народів образ та-

кого героя?
– Кого український народ може назвати 

героєм-захисником, шляхетним розбійником?
Історична довідка. Історичним тлом появи i легендарного 

робiн Гуда, i справжнiх месникiв у англiї стало поневолення 
англосаксiв лицарями-норманами у XII ст., коли корiнне 
населення страждало вiд утискiв загарбникiв. 1066 р. Віль-
гельм норманський, прозваний завойовником, висадився із 
військом на узбережжі англії. завдавши англосаксам по-
разки в битві при Гастингсі, захопив англію. Вільні селяни 
(йомени) були позбавлені землі й потрапили в кріпацьку 
залежність до норманських рицарів. норманські рицарі не-
щадно знущалися з них, не вважаючи за людей, за най-
меншу провину надягали нашийники з написом «раб». землі 
і замки багатьох заможних англосаксів було конфісковано 
Вільгельмом норманським і передано його поплічникам. 
країна була поділена на графства, очолювані шерифами з 
числа норманських завойовників. Ліси були оголошені запо-
відними, «Лісові закони» забороняли під страхом смертної 
кари простому люду полювати в лісах, тому що відтепер 
вся дичина належала королю і феодалам. охороняли лісові 
угіддя королівські лісники.

Волелюбний англійський народ не підкорився і піднявся 
на визвольну боротьбу. Люди кидали домівки і тікали в 
ліси. так утворилися загони, які очолили розумні, спритні, 
сміливі ватажки. один із них – робін Гуд – став героєм 
англійських балад.

• Робота з підручником. Опрацювання мате-
ріалу про англійські балади, Робіна Гуда.

Культурологічна довідка. Балади про шляхетного розбій-
ника були записані ще в XIV столітті, що зумовило порівняно 
невелику варіативність сюжетів. В одному з найповніших 
збірок англійських балад, опублікованих Френсісом Чайлдом 
в XIX столітті, налічується 40 творів про робін Гуда.

за однією з легенд, батько робіна – вправний лучник, 
лісник Фітзу, за іншою робін Гуд – йомен (вільний селянин) 

на прізвисько Локслі, за іншими версіями він – знедоле-
ний дворянин, якого скривдили норманці. Спираючись на 
літописні джерела, деякі дослідники вважають, що робін 
Гуд – один з рицарів, добре знайомий з річардом Левове 
Серце, який після хрестового походу та германського по-
лону короля зі своєю ватагою діяв поблизу ноттінгема, 
ділився награбованим у норманів з бідними саксами, не 
терпів неповаги до жінок.

Легендарна лісова армія робін Гуда налічує кілька де-
сятків вільних стрільців, вправних лучників, сміливих, ви-
нахідливих і по-своєму шляхетних людей. Головними су-
противниками розбійників є шериф ноттінгемський і лицар 
Гай Гісборн.

точної відповіді, хто був прототипом героя балад і легенд, 
немає й досі. Ймовірно, він жив на початку XV ст., під 
час правління короля Едуарда II, або навіть пізніше. Дуже 
популярна художня версія Вальтера Скотта, згідно з якою 
робін жив у другій половині XII ст. (тобто був сучасником 
річарда Левове Серце). на користь першої версії і проти 
версії Скотта свідчить низка історичних деталей: напри-
клад, змагання зі стрільби з лука почали проводитися в 
англії не раніше XIII ст., довгий англійських лук, з якого 
стріляв народний герой, був поширений пізніше, за часів 
Столітньої війни).

на честь називатися прототипами робіна Гуда претен-
дують:

– Роберт Худ, якого не раз звинувачували в брако-
ньєрстві, житель міста Вейкфілда (графство Йоркшир), 
служив у сера томаса Ланкастера. коли той очолив бунт 
проти короля Едуарда ІІ, робіну нічого не залишалось, як 
піти за своїм господарем. Після придушення повстання 
сера томаса Ланкастера було схоплено і страчено, а всіх 
повстанців (їх було кілька тисяч) оголошено поза законом, 
тому вони знайшли притулок у Шервудському лісі, через 
який проходила Північна дорога, прокладена ще римлянами. 
Дорогою їздило багато заможних людей, що приваблювало 
розбійників;

– Робін Гуд – злодій, який грабував на користь бідних 
(судові архіви 1228 і 1230 рр.);

– сер Роберт Тунг, котрий нападав зі своєю ватагою на 
монастирі і роздавав захоплене ним зерно бідним;

– сер Роберт Фіцхут, який жив приблизно в 1160–1247 р., 
судився з графом Хантінгтоном, відомий браконьєрством 
і розбоєм.

звичайно, згадка імені робін Гуда у хроніках не є оста-
точним підтвердженням історичного існування такої людини, 
бо в давнину хроніки часто складалися на основі пісень, 
легенд, переказів, балад. та важливим є не стільки те, 
існував робін Гуд насправді чи ні, скільки те, яким він по-
стає в народній творчості. Більша частина балад про цього 
народного героя має лірико-драматичний характер, в них 
ідеться про любов, ненависть, зраду, вірну дружбу. Скоріш 
за все, герой народних балад – збірний образ.

народні балади про робін Гуда переказали англійські 
письменники Д. Макспедден та Ч. Вільсон. Український 
переклад прозових переказів належить перу Ю. Юри, а вірші 
переклав Л. Солонько. окремі балади у віршованій формі 
переспівав Л. Первомайський. російські поетичні переклади 
балад здійснили С. Маршак, М. Цвєтаєва, М. Гумільов, 
Г. Івановський, Вс. рождественський.

Цікавинки. Батьківщиною Робіна балади на-
зивають селище Локслі. Хлопчик, як свідчить 
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запис в актовій книзі, народився в 1160 році 
у цьому місті. Тому його часто називали Локслі 
або Роб із Локслі. Але в Англії три міста Локслі: 
в Уорвікширі, Йоркширі, а також біля Шеффіл-
да. І всі три претендують на роль «батьківщини 
Робіна Гуда».

Слово hood англійською означає «каптур» 
і вказує на елемент одягу Робіна Гуда. З по-
милковою етимологією від англ. good – «хоро-
ший» – пов’язано тільки схожим звучанням. 
Взагалі hood – це кілька подібних головних 
уборів – каптур (капюшон), клобук священика, 
шолом рицаря або кінський. Робін Гуд та його 
суперник Гай Гісборн носять головні убори, що 
називаються одним і тим самим словом. Але 
у слова hood є і переносне значення – прихо-
вувати. Слово robin перекладається як «віль-
шанка», але можливо, що ім’я героя – резуль-
тат переосмислення виразу «Rob in hood» – Роб 
(Роберт) у каптурі. Так Робіна назвала Маріан, 
коли він виграв турнір лучників і проголосив її 
королевою турніру. Відомо, що Робін Гуд часто 
приховувався під великим каптуром монаршого 
плаща. Rob (скорочено від robber) також озна-
чає «грабіжник».

Як і безліч інших героїв народних легенд, Ро-
бін Гуд має не тільки історичні, а й міфологічні 
корені. Іноді прізвисько розбійника пов’язують 
з персонажем британського фольклору Робіном 
Гудфеллоу (Робін Добрий Хлопець). Так звали 
лісового духа, ватажка чи то ельфів, чи то ле-
приконів, який носив зелений одяг. В Англії іс-
нувало травневе свято, присвячене Робіну Гуду, 
коли селяни вирушали в ліс збирати свіжі зелені 
гілки. Цей звичай свідчить про те, що в народній 
свідомості Робіна об’єднувався з язичницьким 
лісовим божеством.

ІV. Формування нових знань, умінь і нави-
чок. Робота з художнім текстом.

• Евристична бесіда, коментоване читання 
епізодів, словесне малювання.

– Розкажіть про батьків і дитинство Роба. 
З ким хлопчик приятелював?

– Як було зруйновано родину героя?
– Що спричинило сварку між Робіном і лісни-

чим Шервудського лісу?
– Які риси характеру героїв розкрилися в 

цьому епізоді?
– Як поводився Робін під час змагань лучни-

ків?
– Що підтримувало його в боротьбі за золоту 

стрілу? Наведіть приклад з тексту.
– Як ви гадаєте, що сталося б з Робіном, 

якби його викрили в Ноттінгемі?
– Як хлопець познайомився з лісовими бра-

тами?
– Хто і чому дав героєві нове ім’я Робін Гуд?
– Чому лісове братство обрало ватажком 

(тобто довірило йому свою долю) Робіна Гуда, 
якого ледь знали?

– Чому хлопець спочатку відмовився від та-
кої честі?

– Назвіть друзів і ворогів Робіна Гуда. Як 
оповідач ставиться до друзів і ворогів Робі-
на?

– Чому розбійники Робіна Гуда в баладі на-
зивають лицарем? Підтвердіть цитатами з 
тексту, що Робіну Гуду притаманні шляхет-
ність, сміливість, почуття справедливості, 
власної гідності, скромність, кмітливість.

– Як народні уявлення про героя-захисника від-
билися в образах Робіна Гуда та його друзів?

– Яким постає у баладі шериф Ноттінгем-
ський?

– Які епізоди балади надають сюжету дра-
матичного напруження?

Міжмистецькі зв’язки. Образ Робіна Гуда 
привертав увагу письменників. На першу згад-
ку про нього натрапляємо у «Видінні Петра 
Орача» – поемі англійського письменника Ві-
льяма Ленгленда (ХІV ст.). У романі «Айвенго» 
В. Скотт уперше в європейській літературі ство-
рив повноцінний образ відомого благородного 
розбійника. Цей образ також представлений у 
романах О. Дюма «Робін Гуд – король розбій-
ників» і «Робін Гуд у вигнанні». За мотивами 
легенд створено багато історично-авантюрних 
творів, романів-фентезі, вистав. Серед кіно-
фільмів, присвячених Робіну Гудові, найвідо-
міші – це «Стріли Робін Гуда» (СРСР, 1975), 
«Робін і Меріан» (в радянському прокаті – «По-
вернення Робіна Гуда») (США, 1976), «Балада 
про доблесного лицаря Айвенго» (СРСР, 1983), 
«Робін Гуд – принц злодюг» (США, 1991), «Робін 
Гуд». (США, 2010).

В англійському місті Ноттінгемі є пам’ятник 
Робіну Гудові (фотоілюстрація).

Творче моделювання. Вже 400 років у пер-
шу неділю травня в Англії відзначають день 
народження Робіна Гуда, вшановуючи його 
пам’ять стрілецькими змаганнями. Як ви собі 
уявляєте ці змагання?

• Перегляд епізоду змагання лучників у Нот-
тінгемі.

– Наскільки режисеру фільму вдалося пере-
дати атмосферу балади?

– У чому кіноінтерпретація має розбіжності 
з баладою?

V. Закріплення вивченого матеріалу та ко-
рекція знань.

• Прийом «Продовжи речення».
1. Приз Робіна на турнірі лучників – … (зо-

лота стріла).
2. Робін Гуд і його «лісові брати» переховува-

лися… (у Шервудському лісі).
3. Ім’я Робін Гуд означає… (Англ. «rob» – гра-

бувати, «hood» – ковпак, капюшон).
4. Друзі Робіна Гуда… (Тук, Вілл, Маленький 

Джон).
5. Наречену Робіна звали… (Маріан).
6. Вороги Робіна – … (шериф, Гай Гісборн, 

єпископ).
7. Щоб Робін міг покликати друзів на допо-

могу, вони дали йому… (ріжок).
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Проблемне питання. Чи міг би Робін Гуд 
інакше, крім розбою, захищати народ від не-
справедливості в той час, коли він жив?

Заповніть таблицю.
Робін Гуд Лісничий шериф

Місце в системі образів
основні риси характеру

Ставлення героя до багат-
ства, грошей
Ставлення народу до ге-
роя

Порівняльний аналіз. Чим балади про Робі-
на Гуда відрізняються від давньоруських билин? 
Що у них спільного?

• Тест за змістом балади «Як Робін Гуд став 
розбійником».

1. Батько робін Гуда Х’ю Фітзу був головним лісничим 
двох міст:

а) Шервуда та Бернесдейля, б) Брістоля і ноттінгема, 
в) Лондона і Бірмінгема.

2. найбільше маленькому робу з Локслі подобалося:
а) вчитися у місцевій школі, б) допомагати матусі по 

господарству, в) блукати з батьком лісом, г) читати книги 
про рицарів.

3. зелений Віллі-розбійник – це:
а) друг маленького робіна Гуда, б) герой розповідей батька 

робіна Гуда, в) родич робіна Гуда, г) побратим робіна Гуда.
4. Про кого сказано: «Вона вчила його читати й писати, 

прищеплювала йому гарні манери, вчила бути правдивим 
і чесним як із сановними лордами, так і з простими се-
лянами».

а) мати робіна Гуда, б) бабуся робіна Гуда, в) Маріан 
Фітцуолтер.

5. Які чутки ходили про замок Хантінгдон?
а) що там живуть привиди, б) що законний граф Хан-

тінгдона був Х’ю Фітзу, в) що там мешкає королева, яка 
ховається від світу.

6. У робового батька, крім Фітцуолтера, були ще два 
непримиренні вороги:

а) шериф Манчестера і єпископ Плимута, б) шериф 
Шеффілда і єпископ ноттінгема, в) шериф ноттінгема і 
єпископ Герфорда.

7. Після арешту батька притулок робу та його матері 
надав:

а) єдиний родич, сквайр Джордж Геймвелл, б) тітка 
роба аделаїда, в) граф Хантінгдон, г) новий головний 
лісничий.

8. «роб вирушив з Локслі через Шервудський ліс. Че-
рез плече у нього висів довгий тисовий лук, при боці 
погойдувався сагайдак, вщерть наповнений стрілами, а в 
руці юнак міцно стискав дебелий ціпок». роб прямував на 
змагання лучників до міста:

а) Дербі, б) ноттінгема, в) Йорка, г) Шервуда.
9. робін Гуд дізнався про «лісових братів», які мешкають 

у Шервудському лісі від:
а) старої вдови, б) сквайра Джорджа Геймвелла, 

в) Маріан Фітцуолтер, г) братів-удовиченків.
10. У змаганні лучників брало участь:
а) 15 лучників, б) 20 лучників, в) 30 лучників, г) 100 

лучників.

11. робін Гуд хоче перемогти в змаганні лучників, 
щоб:

а) стати королівським лісником; б) його прийняли до 
ва таги розбійників; в) поглузувати з шерифа; г) обрати 
ко ролевою дня свою кохану.

12. Чий це опис: «Серед них впадав у око жалюгідний 
на вигляд жебрак, одягнений в строкате лахміття, із за-
смаглими до чорного обдряпаними обличчям та руками. 
копицю рудуватого волосся прикривав каптур, дуже схожий 
на ті, які носять ченці»:

а) Віллі Геймсвілл, б) Вілл Стютлі, в) робін Гуд, 
г) Дебелий Вілл?

VІ. Узагальнення.
• Бесіда за змістом уроку.
– Які відомості про звичаї англійського серед-

ньовічного суспільства вам запам’яталися?
– Доведіть, що головною темою балад є бо-

ротьба з соціальною нерівністю, а головною 
темою билин – захист батьківщини від заво-
йовників.

– Визначте провідну ідею балади про Робіна 
Гуда.

– Кому допомагає Робін Гуд? Які ідеали він 
обстоює?

– Як у баладі передається ставлення народу 
до Робіна Гуда і його друзів та їхніх ворогів?

– Визначте провідну ідею балади про Робіна 
Гуда. Відповідь аргументуйте прикладами з 
тексту.

• Робота з епіграфами.
– Як англійські прислів’я перегукуються з ба-

ладами про Робіна Гуда?
Заключне с л о в о  в ч и т е л я. В одній 

з балад розповідається, як герой зустрів свою 
смерть:

Під каменем важким отут
Спочив навіки Робін Гуд.
Він доблесно і чесно жив,
Він кривди серцем не любив.
Із ним гуляли молодці – 
Безстрашні вольнії стрільці,
Серед яких він першим був,
Чим славу Англії здобув.

Та чи згинув Робін Гуд, чи розвіється його 
слава? Певно, що ні. Проблеми соціальної спра-
ведливості, рівності людей, обстоювання своїх 
прав не зникають з часом. Тому образ Робіна 
Гуда вічно житиме в піснях, фільмах, карти-
нах, легендах. І ми ніколи не перестанемо за-
хоплюватися його відвагою і почуттям гідності, 
вболівати за нього під час читання книжок та 
перегляду кінофільмів. А вам побажаю наживо 
побачити місця, де прославився Робін Гуд.

• Перегляд фрагмента програми «Орел і реш-
ка». Серія «Ноттінгем».

VІІ. Підбиття підсумків уроку. Виставлен-
ня оцінок.

Д о м а ш н є  з а в д а н н я. 1. Опрацю-
вати статтю підручника, дати усні відповіді на 
запитання. 2. Скласти план переказу «Як Робін 
Гуд став розбійником». 3. Дати усну характерис-
тику образу Робін Гуда, дібрати з тексту цитати. 
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4. Дібрати матеріали для усного твору-міні-
атюри «Робін Гуд – втілення мрії англійського 
народу про захисника від несправедливості».

Індивідуальні завдання: підготувати повідом-
лення про Устима Кармалюка та Олексу До-
вбуша.

Урок 8
Т е м а: Образ народного захисника Робі-

на Гуда.
М е т а: працювати над розвитком уміння 

давати розгорнуту усну відповідь за змістом тво-
ру, характеризувати героїв твору; збагачувати 
словниковий запас; удосконалювати навички 
текстологічного аналізу твору, роботи з дета-
лями; виховувати культуру зв’язного мовлення: 
логічність, послідовність, доказовість, уміння 
робити висновки і висловлювати власну думку; 
виховувати любов до читання та літератури, 
виробляти в учнів читацьку спостережливість, 
виховувати повагу до культурних надбань дав-
ніх народів, виховувати високі моральні якості, 
чесність, благородство.

О б л а д н а н н я: текст балади, пісня про 
Робіна Гуда з фільму «Балада про доблесного 
рицаря Айвенго» (1982 р.), ілюстрації художни-
ків В. Дунаєвої та І. Вишенського, репродукція 
картини Л. Ріда «Робін змагається у стрільбі 
з Гаєм Гізборном», портрети У. Кармалюка та 
О. Довбуша, комп’ютер, проектор.

Т и п  у р о к у: урок формування нових 
знань, умінь та навичок

Безстрашна людина сама собі порятунок.
Доброго лучника не за стрілою пізнають,

а за ціллю.
Англійські прислів’я

Х і д  у р о к у
I. Актуалізація опорних знань.
• Бліц-опитування.
– Дайте визначення поняття «фольклорна 

балада».
– Яке історичне тло фольклорних балад про 

Робіна Гуда?
– Робін Гуд – конкретна історична особа чи 

збірний узагальнений образ?
– Чому Робін Гуд став розбійником?
– Що означає ім’я «Робін Гуд»?
– Назвіть друзів та ворогів Робіна Гуда.
– Визначте проблематику балади.
• Обговорення та корекція планів переказу.
1. радісні і безтурботні дні дитинства роба.
2. несподіване горе – смерть батьків.
3. зустріч з ворогом у лісі.
4. Перемога на турнірі лучників.
5. робіна обирають ватажком «лісового братства».
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

• Поетична хвилинка.
Робін Гуд (Другові)

Ні! Ті дні вже пролетіли, 
Ті й години посивіли, 
I хвилини ті давно 
Вкрило втоптане рядно 
Листопадів незчисленних, 
I немало зим шалених, 
Суховіїв східних, бур 
У зелений бились мур 
Відтоді, як води Тренту 
Ще не знали про оренду. 

Ні, не гряне рогу гук, 
I тугий не свисне лук. 
Глухо в вересі густому, 
I не вчується нікому 
Серед лісу голосна 
Пісня, і дзвінка луна 
Не віддасть у цій пустелі 
Голоси стрільців веселі. 

Як захочеш, сам сюди 
Серед літа надійди, 
Сім зірок у провід взявши, – 
Та, гілля важке рознявши, 
Вже тебе не стріне тут 
Ані Джон, ні Робін Гуд; 
Ані жоден із ватаги, 
В дно порожньої баклаги 
Барабанячи під крок, 
Не майне поміж гілок, 
Спів шлючи хазяйці хмелю 
Посланцем по мірку елю. 

Вже не чути грищ гучних; 
Гамеліна спів затих. 
Стягши стан, сайдак на спині, 
Тут ніхто не пройде нині – 
Все поглинув часу пруд! 
I якби сам Робін Гуд 
Із трави, з могили звівся 
I з Мар’яною з’явився, 
В неї вид би посмутнів, 
А його обняв би гнів: 
Бо дуби, що їм кивали, 
Під сокирами упали 
I згнили в воді морській, 
I бджолиний кожен рій 
Опинився в огорожі, 
Й продається мед за гроші. 

Заспіваймо ж ми, живі, 
Славу луку й тятиві, 
Славу рогові дзвінкому, 
Славу лісові густому, 
Славу добрій опанчі 
На стрілецькому плечі, 
Славу Джонові Малому 
I коню його швидкому, 
Славу ватагові їх, 
Що в Шервудську землю ліг, 

78



Передплатний індекс 68829 «Всесвітня література в школах України», № 7–8, 2015

методика, пошук, досвід: заВтра — на Урок

Славу дівчині Мар’яні 
Й кожному в Шервудськім клані! 

Хоч давно той час пробіг, 
Знову й знову славмо їх!

Дж. Кітс

С л о в о  в ч и т е л я. Тема сьогоднішньої 
розмови – сам Робін Гуд. У чому секрет його сві-
тової слави? Розкриємо таємниці цього образу.

ІІІ. Сприймання і засвоєння матеріалу.
Розповідь-характеристика персонажа. 

Бандит і розбійник з погляду тогочасних за-
конів Робін Гуд у художньому світі фольклор-
них балад змальований непримиренним воро-
гом завойовників-норманів і можновладців, які 
грабували простолюд. Мужній поборник усякої 
неправди й лицемірства, він не прощав їх навіть 
особам духовного сану, не милував Робін Гуд ні 
хабарників-урядовців, ні криводушних суддів, 
але захищав бідняків, сиріт і вдів, був близьким 
кожному, хто потребував його допомоги. Водно-
час Робін Гуд добрий, великодушний, щедрий, 
щирий і незрадливий товариш. Він невтомний, 
дотепний, кмітливий, спритно вислизає з усіх 
пасток, які на нього чатують на кожному кроці, 
вміє викрутитися з будь-якої халепи. Тому він 
став улюбленцем народу.

Невгамовний бунтівник Робін Гуд разом зі 
своєю ватагою покірливо схиляється лише пе-
ред королем Річардом Левове Серце і виявляє 
готовність служити йому вірою і правдою. За 
десять років правління цей король більшість 
часу провів у хрестових походах, лише на кілька 
місяців повертався до Англії, де встигав покара-
ти найбільш нахабних та свавільних феодалів. 
Тому простий люд жив вірою, що полегшен-
ня йому дасть лише король, повернувшись до 
Англії. Так образ короля став омріяним, наді-
леним ідеальними рисами. Ідеалізований він і 
в народних баладах: безмежно хоробрий, ро-
зумний, вправний у бою і водночас непохитно 
справедливий.

Саме такими ці образи пройшли крізь сто-
ліття.

Цікавинка. У 2002 році під галереями Музею 
британської юстиції в Ноттінгемі – місті, емб-
лему якого донедавна прикрашало зображення 
легендарного розбійника, – історики виявили 
підземний хід, яким, імовірно, користувався 
Робін Гуд, втікаючи від людей ноттінгемського 
шерифа. Науковці вважають, що тунель було 
прокладено від церкви Святої Діви Марії, де, 
згідно із середньовічними хроніками, Робін Гуд 
намагався сховатися від шерифа. Можливо, 
благородний розбійник скористався тунелем, 
коли церква була оточена ворогами. Експерти 
з Ноттінгемського університету вважають, що 
підземний хід було прорито в XII ст. і він є 
дивовижним доказом теорії, за якою Робін Гуд 
потрапив у пастку в церкві та врятувався за 
допомогою системи підземних тунелів.

Музична хвилинка. Прослуховування «Пісні 
про Робіна Гуда» у виконанні В. Висоцького. 
(Можливий варіант використання відеокліпу з 
кадрами фільму «Балада про доблесного лицаря 
Айвенго»).

– Яким зобразив у своїй баладі народного ге-
роя В. Висоцький?

• Евристична бесіда.
– Чому народна пам’ять ідеалізувала образ 

Робіна Гуда?
– У чому причина великої популярності цього 

образу у світі?
– Назвіть відомі вам літературні образи «бла-

городних розбійників».
– Хто з українських історичних осіб має славу 

Робіна Гуда?
• Повідомлення «Українські Робін Гуди».
устим кармелюк (1787–1835). Протягом 23 років бо-

ротьби повстанські загони на чолі з кармелюком здійснили 
понад тисячу нападів на поміщицькі маєтки. захоплені гроші 
та майно роздавали селянській бідноті. Устим кармелюк був 
роботящий, але непокірний, не захотів коритись ні панській 
сваволі, ні царській муштрі. коли пан віддав непокірного 
кріпака до війська на 25 років, Устим утік і згодом очо-
лив ватагу кріпаків та військових-дезертирів, що нападала 
на маєтки панів, згодом очолив повстанський рух проти 
російської царської адміністрації.

Багато разів Устима арештовували, але він знову тікав. 
У 1817 році засудили до страти, замінивши її в останню 
мить 25 ударами батогом і 10 роками каторги в Сибіру. 
але кармелюк знову втік. Ув’язнили у кам’янець-Подільській 
фортеці, але він організував чергову втечу. Прикували до 
кам’яного стовпа у вежі Юлія II; знову арешт, знову Сибір, 
знову втеча… У 1830 році – черговий арешт. Через два 
роки кармелюк розібрав стелю в своїй камері та знову 
втік із в’язниці … У 1835 році кармелюк був убитий із 
засідки шляхтичем рутковським. Цар Микола I запросив 
убивцю до Санкт-Петербурга і особисто нагородив золотим 
перснем із діамантом. Похований кармелюк у Летичеві 
(тепер Хмельницька область).

олекса довбуш (1700–1745). на західно-українських 
землях жилось людям важко, пани забирали усе, на-
живаючись на стражданнях простих селян, та були серед 
них ті, які не хотіли миритись з несправедливістю. Їх 
називали опришками – вільними людьми, розбійниками 
і захисниками бідних. один із загонів, що налічував 
десяток-півтора хлопців, очолював олекса Довбуш. Го-
ловною зброєю була бартка – сокира, без якої гуцул у 
гори не йде. загін Довбуша діяв вісім років – аж до 
смерті ватажка. Про його силу свідчить промовистий 
факт: головнокомандувач усієї Польщі Йосиф Потоцький 
вирушив сам на чолі двох із половиною тисяч вояків на 
придушення повстанського руху. регулярна професійна 
армія проти кількох десятків наймитів, пастухів та зубо-
жілих селян. Горами також постійно нишпорив спеціаль-
ний загін полковника Пшелуського зі ста п’ятдесятьма 
людьми, роками висліджував Довбуша.

за лицарство й чесність народ високо цінував олексу, од-
разу ж повірив йому і допомагав, чим міг. Селяни часто на-
віть шукали захисту в Довбуша, оборони перед кривдниками. 
Головні удари Довбуш спрямовує на найбільш ненависних 
народові панів. загін Довбуша діяв на Івано-Франківщині, 
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Буковині, закарпатті, Львівщині, тернопільщині. опришки 
вночі долали великі відстані, а вдень відсипались у без-
людних місцях. збиралася ватага навесні, коли в лісі можна 
було ховатися. а на зиму всі розходилися і наймалися до 
господарів, як звичайні селяни. Довбуш навіть ночував за-
вжди окремо від ватаги. така обережність не раз рятувала 
його, коли загін потрапляв у засідку.

загинув карпатський робін Гуд від руки зрадника, такого 
самого гуцула, як і він. не спроможна впіймати опришка, 
шляхта оголосила, що убивця Довбуша на все життя позбав-
лявся усіляких повинностей, а панська земля, яку він обробляв, 
дарувалася у власність. Дізнавшись про замисел зради, олекса 
вирішив покарати відступників. Уночі опришки прийшли до 
Стефана Дзвінчука. але той замкнувся у хаті, Довбуш почав 
на двері тиснути, а Стефан упритул вистрілив, і опришки віді-
йшли. До ранку вбивця з родиною ховалися по кущах, боячись 
розплати. а вдень разом із панськими людьми за допомогою 
собаки знайшли пораненого Довбуша недалеко в лісі. олекса не 
захотів висповідатися, кажучи, що причастився ще перед тим, 
як став на розбійничу стежку. тримався Довбуш із гідністю і 
невдовзі помер. Це сталося 24 серпня 1745 р.

ІV. Формування нових знань, умінь та на-
вичок.

– Чи не нагадує вам сюжет балади і образ 
Робіна Гуда перекази про українських героїв 
Устима Кармелюка та Олексу Довбуша? Чим 
подібні ці герої?

(В образах персонажів фольклору втілено най-
кращі риси англійського та українського наро-
дів: силу і сміливість, волелюбність і рішучість 
у боротьбі, вміння співчувати чужому горю та 
життєвий оптимізм).

• Робота з ілюстративним матеріалом. Роз-
гляньте картини та ілюстрації відомих худож-
ників і дайте відповіді на питання.

– Які епізоди життя Робіна Гуда знайшли 
відображення у живопису?

– Як зовнішність героя на малюнку передає 
його характер?

• Робота над характеристикою основних рис 
вдачі Робіна Гуда, підтвердження їх словами з 
тексту.

• Складання асоціативного портрета персо-
нажа (усно).
 Вільний стрілець, який живе в Шервудському лісі зі 

своїми друзями.
 захисник бідних та знедолених, гроза можновладців – 

багатих феодалів, ченців.
 Боротьба із шерифом міста ноттінгема, від якого він 

неодноразово рятує своїх засуджених на смерть товаришів 
та бідних знедолених людей.
 Великодушний, щедрий, мужній противник будь-якої 

несправедливості, робін Гуд подає руку допомоги всім, 
хто її потребує.
 на поклик його ріжка слухняно з’являється могутня 

та віддана йому ватага.
 Він невтомний, винахідливий, вправно вибирається з 

усіх пасток, тікає від погоні, вміє виплутатися з будь-якої 
біди та помститися своїм ворогам.
 Володіє майже казковою спритністю, силою та відвагою.
• Заповнення таблиці-характеристики. На по-

чатку балади є такі рядки: «Розбійник долею він 

був / І лицар – у душі». Знайдіть підтвердження 
цьому, запишіть факти з прочитаного тексту. 
(Завдання І. Г. Ціко).

Розбійник долею Лицар у душі
захоплювався розповідями 
батька про розгульне життя 
лісових розбійників

материна наука: гарні мане-
ри, людські чесноти; імовір-
но – знатне походження

V. Закріплення вивченого матеріалу та ко-
рекція знань.

• Складання плану характеристики героя.
О р і є н т о в н и й  п л а н.
1. робін Гуд – народний улюбленець, герой фольклору.
2. риси характеру робіна Гуда.
3. Вчинки героя, що підтверджують його благородство.
4. робін Гуд – ідеалізований образ захисника від не-

справедливості.
5. Пам’ять про робіна Гуда.
• Складання сенкана про Робіна Гуда.
• Створення усного твору-характеристики на 

основі плану «Робін Гуд – уособлення народ-
ної мрії про героя-захисника бідних і ображе-
них» (вступ, основна частина, аргумент, факт) 
(6–7 хв.)

VІ. Узагальнення.
• Мікрофон.
– Чого ми навчилися, читаючи баладу про 

Робіна Гуда?
VІІ. Підбиття підсумків уроку. Виставлен-

ня оцінок.
Д о м а ш н є  з а в д а н н я. 1. Скласти 

кросворд «Робін Гуд». 2. Намалювати ілюстрацію 
до балади «Робін Гуд» (за бажанням).

Випереджальне завдання: перечитати мате-
ріал про Ф. Шиллера та баладу «Рукавичка».

1. а л е к с є є в М. Література середньовічної англії й 
Шотландії / М. алексєєв. – М. : Высш. школа, 1984. – 351 с.

2. а н і к с т  а. Історія англійської літератури: підручник / 
а. анікст. – М. : Учпедгиз, 1956. – 483 с.

3. В е п р и н я к Д. М. зарубіжна література. Пробний 
навчальний посібник-хрестоматія для 5–8 класів / Д. М. Вепри-
няк. – к. : Вежа, 1994.

4. В о л о щ у к Є. В. Світова література. Підручник для 7 
класу / Є. В. Волощук, о. М. Слободянюк. – 2015 (електронна 
версія)

5. к а р б а ш е в с ь к а о. Староанглійські балади і інтер-
претації І. Франка. – Електронний ресурс. – режим доступу:http://
lib.if.ua/franko/1321009933.html

6. король Лір. король Лайр. Статті Вікіпедії.
7. М і л я н о в с ь к а н. р. Світова література. Підручник для 

сьомого класу / н. р. Міляновська. – 2015 (електронна версія).
8. Ю с и п о в и ч  І. конспекти уроків засвоєння нових 

знань за темою «Героїчні пісні і балади у світовій літературі» // 
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 
2009. – № 7–8.

ЛітеРатуРа

80



позакласний час 

звертання батьків і дітей, ми вже давно го-
тувались до прийняття важливого рішення. 
А сьогоднішній, 1001 день навчання поставив 
крапку у цьому питанні. Так ось, з наступного 
навчального тижня ваше медресе для дівча-
ток реорганізується у школу для дівчаток і 
хлопчиків!!!

Захопленні крики, загальна радість, крім деяких учи-
телів.

Х а н у м а - д ж а н. О Аллах, сумна моя 
доля...

Т а т о - д ж а н. Не сумуйте так. Я, особис-
то, дуже радий – мені більше не потрібно буде 
шукати свого сина.

А н д р і к - д ж а н. А мені не потрібно 
буде маскуватись, перевдягатись... (Знімає па-
ранджу).

Б і с е к т р и с а - д ж а н. У мене тепер 
з’явиться більше здібних учнів.

Б у к в а - д ж а н. А мені буде з ким по-
говорити на філософські теми.

Ф у е т е - д ж а н. А я й не знаю – раді-
ти мені чи засмучуватись. Хлопчики не дуже 
здібні до танців. Але як згадаю, як танцює 
Чапкіс...

Б а р а б о л ь - д ж а н. Зате до їжі хлопчи-
ки дуже здібні. І набагато більше до поїдання, 
ніж до приготування. Так що роботи мені до-
дасться багато.

Т е р е н д и к - д ж а н. А на мою думку, 
наша історія отримала щасливий фінал, щасли-
вий, як у казці – новій казці Шахразади.

І н с п е к т о р - д ж а н. Чому фінал? Хіба 
варто говорити про фінал, коли попереду на 
вас чекає так багато нового і цікавого у вашій 
новій школі? Це і нові предмети, і нові знання, а 
найголовніше – багато нових друзів! Адже цього 
ви прагнули найбільше?

Д і т и   в с і   р а з о м. Так!

Лунає пісня про дружбу.

Ця казка про дружбу –
Найкращу земну коштовність.
Їй ми шукали, її ми і знайшли.
Ця казка про друзів.
Це майже правдива повість,
ЇЇ ми хотіли б і вам розповісти.
На верблюдах їздити, рахувати золото –
Все, чого навчали нас у наших медресе.
Ось рука поламана і душа засмучена.
Що таке навчаннячко далі принесе?

Повтор І стовпчика.

Ми шукали рішення, ми ламали голови,
Ми хотіли вчитися, та не знали, де.
А тепер ми знаємо, всі ми переконані –
До найкращих успіхів дружба приведе!

Повтор І стовпчика.

         

 «  »

• Літературні компетентності в аспекті європейських 
стандартів освіти

• Особливості формування сучасного читача

• Новітні технології на уроці літератури: веб-квест, перевернутий клас

• Музейні уроки: з практики проведення

• Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури. 7 клас

• МАН-2015: аналіз, тенденції, перспективи

• Розробки уроків зарубіжної літератури та російської мови

Читайте у II півріччі

Передплатний індекс 68829

атури. 7 клас

ської мови

68829
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