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Вступ 

 Скажи мені, і я забуду; 

 покажи мені, і я, 

 можливо, запам'ятаю; 

 залучи мене, і я зрозумію. 

 Конфуцій, 450 р. до н. е. 

 Сучасне життя ставить особливо високі вимоги до рівня грамотності учнів, 

вимагає від них умінь користуватися літературною українською мовою у різних 

сферах суспільного життя. 

Сучасний етап історичного розвитку України характеризується істотними змінами 

в житті її народу, оновленням усіх сфер діяльності людини, переоцінкою та 

утвердженням у свідомості нації нових світоглядних орієнтацій.  

Новий час висуває нові вимоги до школи. В умовах ринкової економіки важливо 

сформувати творчу особистість, найважливішими якостями якої є ініціатива, 

свобода вибору, самореалізація. 

Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. 

Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести 

інформатизацію освіти. Вона є першоосновою глобальної раціоналізації 

інтелектуальної діяльності людини за рахунок використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно 

перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх 

обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення 

якісної освіти. Вчитель має усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну 

діяльність слід спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних 

умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток 

здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку 

самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, 

реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві. 

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і 

відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та 
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диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів 

навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і 

рівноправним учасником освітньої діяльності. 

Пошук нових форм і методів навчання в наш час – явище не тільки закономірне, 

але й необхідне. І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо, кожен не тільки 

може, а й повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості 

особистості. В умовах гуманізації освіти реальна теорія і технологія масового 

навчання повинна бути направлена на формування сильної особистості, здатної 

жити й працювати у світі, що безперервно зазнає змін, здатної сміливо розробляти 

власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір і нести за нього 

відповідальність, - тобто такої особистості, яка спроможна саморозвиватися і 

самореалізуватися. 

У школі особливе місце повинно відводитися таким формам занять, що 

забезпечують участь кожного учня у проведенні уроку, підвищують авторитет 

знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної 

діяльності. Ці завдання учнів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним 

технологіям. 

Актуальність роботи зумовлено необхідністю впровадження компю’терних 

технологій на уроках української мови та літератури.  

Мета даної роботи є з’ясувати вплив ІКТ на: 

- активізацію навчальної діяльності учнів; 

- розвиток  творчих здібностей учнів; 

- розвиток  навичок зіставлення та аналізу; 

- вияв та  розвиток індивідуально значущих позитивних нахилів кожного 

учня; 

- реалізацію вимог мовної і мовленнєвої компетентностей в єдності чотирьох 

складових - слухання, читання, говоріння, письмо; 

- вироблення позитивного ставлення до мовленнєвої діяльності, що 

передбачає проведення нетрадиційних уроків; 



6 
 

- орієнтування  учнів на складання зв'язних висловлювань, дослідницької, 

проектної роботи на уроках. 

Завдання: 

- зібрати і систематизувати матеріал про комп’ютерні технології на уроках 

української мови та літератури; 

- ознайомитися із досвідом колег, які застосовують дану технологію, 

апробувати та впровадити її на уроках української мови та літератури в 

своєму навчальному закладі; 

- узагальнити власний досвід застосування даної технології; 

- укласти дидактичний матеріал щодо організації і проведення уроків з 

використанням комп’ютерних технологій. 
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Комп’ютер і сучасний урок 

Головні переваги пропонованих технологій полягають в тому, що вони 

дозволяють інформатизувати учбовий процес, більш відповідають вимогам 

сучасної школи в порівнянні з класно-урочною моделлю. Цілі такого навчання 

спираються на потенційні можливості комп'ютера як засобу пізнавально-

дослідницької діяльності, забезпечують особистісно-орієнтований підхід до 

навчання, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів. Об'єднання в 

комп'ютері текстовою, графічною, аудіо-відеоінформації, анімації різко підвищує 

якість учбової інформації, що підноситься школярам, підвищує і успішність їх 

навчання. Тому сьогодні в традиційну схему "вчитель – учень – підручник" 

вводиться нова ланка – комп'ютер, а в шкільну свідомість – комп'ютерне  

навчання. 

Комп’ютер на будь-якому уроці допомагає створити високий рівень особистої 

зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран. Структура 

уроку з використанням комп’ютера є багатоваріантною, однак він має не лише 

формувати знання, а й сприяти розвиткові учнів. 

Активна робота з комп'ютером формує в учнів більш високий рівень самоосвітніх 

навичок і вмінь, аналізу та структурування отриманої інформації. При цьому нові 

засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, 

особистісно - орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. 

Сьогодні впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес є 

невід'ємною частиною шкільного навчання. Загальновизнано, що використання 

комп'ютерних технологій в освіті неминуче, оскільки істотно підвищується 

ефективність навчання, якість знань і умінь. 

Крім того, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій 

направлене на інтенсифікацію процесу вчення, реалізацію ідей розвиваючого 

навчання, вдосконалення форм і методів організації учбового процесу, що 

забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння ними 

уміннями самостійно набувати нових знань. 
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Процес організації навчання школярів з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій дозволяє: 

- зробитицейпроцесцікавим, зодногобоку, 

зарахунокновизниінезвичностітакоїформироботидляучнів, азіншого, 

зробитийогозахоплюючиміяскравим, 

різноманітнимзаформоюзарахуноквикористаннямультимедійнихможливостейсуча

снихкомп'ютерів; 

- ефективновирішуватипроблемунаочностінавчання, 

розширитиможливостівізуалізаціїнавчальногоматеріалу, 

роблячийогобільшзрозумілимідоступнимдляучніввільноздійснюватипошукнеобхі

дногошколярамнавчальногоматеріалуувіддаленихбазахданихзавдякивикористанн

юзасобівтелекомунікації, 

щонадалібудесприятиформуваннювучнівпотребивпошуковихдіях; 

- індивідуалізуватипроцеснавчаннязарахунокнаявностірізнорівневихзавдань, 

самостійнопрацюватизнавчальнимматеріалом, 

використовуючизручніспособисприйняттяінформації, 

щовикликаєвучнівпозитивніемоціїтаформуєпозитивнінавчальнімотиви; 

- самостійноаналізуватиівиправлятидопущеніпомилки, 

коригуватисвоюдіяльністьзавдякинаявностізворотногозв'язку, 

врезультатічогоудосконалюютьсянавичкисамоконтролю; 

- здійснюватисамостійнунавчально-досліднудіяльність (моделювання, 

методпроектів, розробкапрезентацій, публікаційтощо), 

розвиваючитимсамимушколярівтворчуактивність. 
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Використання мультимедійних технологій на урока української мови та 

літератури 

Основною формою організації навчального процесу був і залишається 

урок.Кожний урок несе певний обсяг інформації, однак від учителя залежить, 

наскільки її зможуть сприйняти та засвоїти учні, якими навчальними методами та 

прийомами при цьому треба скористатися. 

Урок у новому розумінні слід розглядати як засіб розвитку особистісних якостей 

учня, збагачення його суб'єктивного досвіду, з одного боку, а з іншого — як 

середовище для повноцінної навчальної цілереалізації учнів. 

Проблема використання комп’ютерних технологій  на уроках української мови та 

літератури цікава та багатогранна. 

 Як і чим заохотити учня до співпраці? Як примусити битися захоплено дитяче 

серце у відповідь на художній твір? Як запалити вогник у юній душі? Як навчити 

молоду людину слухати і чути іншого, прийняти чи зрозуміти точку зору свого 

співрозмовника і толерантно ставитися до людей? І таких «як» — багато. 

Сучасна епоха характеризується становленням нової теорії освіти — особистісно 

орієнтованої. Організація уроку в особистісно орієнтованому навчанні на різних 

його етапах передбачає різну роль учителя: вчитель-організатор, вчитель-

спостерігач, вчитель-консультант. 

 Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних 

комунікацій, будь-яких електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій 

обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості 

для застосування комп’ютерів у навчальному процесі. 

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання 

мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути 

увагу учнів до навчання. 

Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних 

технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, 
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графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною 

комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному 

комплексі; один їх перспективних напрямків, що найбільш швидко розвиваються, 

особливо в галузі освіти. 

Дійсно, мультимедіа – один із термінів, який може означати різні речі й бути 

призначеним для різних людей та користувачів. У зв’язку з цим важко визначити, 

де мультимедіа починається й де закінчується. Дуже яскраво з цього приводу 

висловився Джеф Бюргер, оглядач журналу «Новые Медиа»: «Определение 

мультимедиа напоминает мне старую притчу о трѐх слепых мужчинах, впервые 

повстречавшихся со стоном. Один притрагивается к хвосту слона и говорит, что 

это похоже на канат. Другой, охватывая ногу животного, описывает его как 

дерево. Третий, держась за хобот, увереят, что это змея. Назеначение мультимедіа 

меняется в зависимости от того, где и для кого предполагается использовать это 

средство, в каких целях». 

 Під мультимедіа ми будемо розуміти комплекс апаратних та програмних засобів, 

що дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом, зі звуком, графікою, 

анімацією та відео. 

Урок з використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для учня, а 

тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшує рівень унаочнення 

навчального матеріалу на уроці. 

Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин 

до використання мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час уроку з 

мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль учителя, який виступає 

передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів. 

За допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати на уроці 

наочність вищого рівня – відео матеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні 

моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в 

реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають 

індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягають не тільки 

завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвітою учня. 
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Отже, комп’ютер та інтерактивні дошки на уроках української мови та літератури 

поступово стають звичними засобами навчання; використання яких роблять урок 

динамічним, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим. 

Науково-педагогічна література подає безліч різноманітних мультимедійних 

жанрів: 

- Блок-тема  

- Медіа-урок 

- Самодиктант 

- Тестові завдання 

- Медіапроект 

- Медіатвори 

- Творчі презентації 

- Віртуальні екскурсії 

- Медіаекспресії 

- Літературний портрет 

- Динамічні таблиці 

- Статичні таблиці 

У розумінні цих жанрів й можливості використання мені допомогла стаття Ірини 

Радченко, вчителя-предметника, лауреата Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 

року - 2007» (м. Київ), що вміщена у журналі «Українська мова й література в 

середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», – 200. – № 10 – с. 8-17. 

Саме тут наведена характеристика кожного із цих жанрів. Давайте їх розглянемо. 

Статичні таблиці 

Така таблиця – вічна. Більше того, на ній можна писати, підкреслювати, малювати 

– а вона знову чиста. Наприклад, під час закріплення теми «Односкладні прості 

речення»на таблиці учні спеціальним маркером ставлять розділові знаки, роблять 

позначки напроти відповідної характеристики речення , не витрачаючи часу на 

написання і його письмовий розбір. 

Такий підхід до організації роботи значно економить час і підвищує ефективність 

навчального процесу, адже за урок можна розібрати не 2-3 речення, а 10-15. 
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Динамічні таблиці 

Допомагають учням зрозуміти процес «народження» і функціонування правила: 

потрібні елементи з’являються і зникають, рухаються, збільшуються, 

переміщаються; іноді для створення бажаного ефекту застосовується звукове 

оформлення, анімаційні вставки тощо. Матеріал підібраний з орієнтацією на 

асоціативне, образне мислення учнів, що дає змогу швидко запам’ятати та якісно 

застосувати набуті знання. 

Літературний портрет 

Мультимедійний проект, що містить документи, фотографії, таблиці, 

ілюстративний матеріал, аудіо- та відео фрагменти, скомпоновані у послідовному 

порядку, що дає змогу найбільш повно й яскраво розповісти учням про життєвий і 

творчий шлях письменника чи поета. 

Віртуальні екскурсії 

Відео розповідь про музеї та історичні місця України; до кожного відео сюжету 

розроблені відповідні завдання, які учні виконують під час уроку. Таким чином, 

віртуальна екскурсія знайомить учнів з Україною, її історією, природою, 

видатними людьми, розширює кругозір учнів, сприяє їх розвитку навіть в умовах, 

коли справжня екскурсія з певних причин неможлива. 

Слайд-твір 

Мультимедійний продукт, створений на відповідну тему самими учнями. Це свого 

роду диференційований, індивідуальний підхід до домашнього завдання.  

Медіа-проект 

Кожен школяр-учасник проекту вибирає для себе індивідуальні засоби й 

оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість,наполегливість у 

досягненні мети. Навчальна робота організовується в індивідуальній та груповій 

формах і складається з трьох етапів: 

- відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми, засвоєння 

комп’ютерної мультимедіа-технології; 

- створення та колективне обговорення пробних комп’ютерних 

мультимедіапрезентацій, створених на запропонованому вчителем 
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інформаційному матеріалі; 

- підготовка й представлення розгорнутої мультмедіапрезентації з проблеми із 

залученням додаткової знайденої учнями інформації й викладеної з урахуванням 

власної точки зору. 

Тестові завдання 

Надзвичайно вдало можна формувати на інтерактивній дошці. Як відомо, є 

спеціальні програми, проте це можна робити й без них, розташувавши кожне 

запитання та варіанти відповідей на нього на окремому слайді. Такі тестові 

завдання зручно використовувати під час тематичного оцінювання, аудіювання 

тощо. 

Самодиктант 

Давно відома форма перевірки знань, проте у мультимедійному форматі вона 

працює набагато ефективніше. На дошці – текст із пропущеними буквами та 

розділовими знаками (бажано, щоб у кожного учня був такий самий друкований 

текст ). У процесі роботи учні пояснюють вживання букв і розділових знаків, 

роблячи на дошці відповідні записи. Отже, економиться час та необхідність 

записувати текст у зошити.Пропускаються букви і розділові знаки тільки на 

вивчені правила. Учень виконує лише той обсяг, який може (диференційований 

підхід). Бажано вмістити відповідну ілюстрацію до тексту. 

Медіа-урок 

Сукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що працюють впродовж 45 

хвилин уроку, що сприяють повному розкриттю й усвідомленню учнями теми 

уроку. Такий урок – яскравий, динамічний, результативний. 

Блок-тема 

Комплексний матеріал за певною великою темою, розташований у послідовному 

порядку і поділений на мікротеми за допомогою функції «гіперпосилання».Форма 

самодиктанту. 

Така форма організації роботи у кілька разів більш ефективна, ніж традиційний 

словниковий диктант: обсяг матеріалу зростає, а час виконання роботи 

зменшується, і при цьому забезпечується якісний результат. «100 слів» можна 

http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/Zimbal.php
http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/Zimbal.php
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скласти або до кожного правила окремо, або за всіма орфографічними правилами. 

Як бачимо, віртуальний навчальний простір – широкий і багатогранний. У своїй 

практиці я, звичайно, використовую ще не всі можливі мультимедійні жанри (усе 

ще попереду). Але теж маю певні напрацювання... 

Завдяки мультимедійним  технологіям  навчально-виховний процес відзначається 

такими перевагами: краще сприймається матеріал учнями, зростає їх 

зацікавленість (сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим більше 

зацікавити), відбувається  індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей 

(залучення учнів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочуються  види 

робіт, що стомлюють  учня, використовуються різні аудіовізуальні засоби 

(музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності учнів, 

уможливлюється  динамічне подання матеріалу, забезпечуються умови для 

формування самооцінки учня та його для самостійної роботи. 

Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна 

засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Запам’ятовування інформації 

відбувається таким чином: якщо сприймається лише слухова інформація, то 

засвоюється 20% матеріалу; якщо інформація отримується лише за допомогою 

зору, то запам’ятовується до 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання 

слухового та зорового каналів інформації людина спроможна швидко засвоїти до 

60% отриманої інформації. Таким чином, використання мультимедіа сприяє 

кращому вивченню навчальної інформації на уроках. 

Впровадження ІКТ на уроках української мови та літератури дає змогу зацікавити 

сучасних учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх 

творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого і образно 

висловлювати свої думки, судження, оцінки.  

Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час учень спроможний засвоїти 

великий  обсяг інформації. На мою думку, наочне подання інформації має велике 

значення під час різних етапів уроку: при поясненні нового матеріалу, 

закріпленні, повторенні, контролі рівня навчальних досягнень.  Це, в свою чергу, 
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по-перше, істотно змінює на краще зміст і форми навчального процесу; по-друге, 

дає можливість вирішувати завдання інтенсифікації та індивідуалізації навчання, 

формування пізнавальних здібностей учнів, поліпшення організації навчального 

процесу. Інформаційно-комунікаційні технології навчання – це процеси 

підготовки і передачі інформації учневі, засобом здійснення яких є комп’ютер.  

Комп’ютерні засоби навчання володіють здатністю «відреагувати» на дії учня і 

вчителя, «вступають з ними в діалог», що є головною особливістю методик 

комп’ютерного навчання.  

Нині комп’ютер – це не «німий прилад», а «співрозмовник», «довідник», 

«помічник»: 

- джерело інформації (частково замінює вчителя або книгу);  

- наочною допомогою (при чому наочність якісно нового рівня з 

мультимедійними та телекомунікаційними можливостями);  

- тренажер;  

- засобом діагностики та контролю.  

Використання комп’ютера на уроках розширює мої можливості як учителя під час 

підбору матеріалу до уроку і форм навчальної роботи, робить  уроки яскравими та 

цікавими, інформаційно та емоційно насиченими.   

Використовуючи комп’ютер, я проводжу уроки-презентації, уроки-дослідження, 

віртуальні екскурсії (відвідуємо музеї, не відходячи від «розумної машини»), 

уроки-проекти (учні готують власні проекти комп’ютерного уроку, що дозволяє 

їм закріпити й поглибити знання).  

У своїй роботі я застосовую презентації, створені за допомогою програми Power 

Point. При цьому, я використовую різні типи презентацій:  

- комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації;  

- презентації для повторювально-узагальнюючих занять;  
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- класичні комп’ютерні презентації.  

Використання презентацій є доцільним як на уроках літератури, особливо під час 

розгляду життєво-творчого шляху письменників, так і на уроках мови (таблиці, 

приклади до правил, винятки із правил, вибіркове письмо, творче списування 

тощо). Крім того презентації можна використовувати на будь-якому етапі 

вивчення теми і на будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу, 

закріплення, повторення, контролю. Етапи уроку, основні тези і весь необхідний 

матеріал, чітко і наочно виконані на слайдах, сприяють концентрації уваги учнів і 

активізації їх діяльності.  

Уроки з використанням ПК передбачають урахування об’єктивних можливостей, 

вікових особливостей розвитку і практичного досвіду учнів, тісні внутрішні 

зв’язки з іншими предметами. Для загального розвитку учнів, їх свідомості 

цілісної картини про світ, дуже корисними є інтегровані уроки української 

літератури та історії, українознавства, художньої культури, мови, музики, 

образотворчого мистецтва, інформатики тощо. Усе це розширює в учнів  

світогляд, спонукає до самоосвіти, підвищує інтерес до навчання в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Висновок 

 

Працюючи в школі, дійшла до висновку, що там, де використовувалися 

мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначається такими 

перевагами: краще сприймався матеріал учнями, зростала їх зацікавленість 

(сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим більше зацікавити), 

відбувалася індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення 

учнів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочувалися види роботи, що 

стомлювали учня, використовувалися різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, 

анімація) з метою підвищення активності учнів, уможливлювалося динамічне 

подання матеріалу, забезпечуються умови для формування самооцінки учня та 

його для самостійної роботи.Можна навести ще багато аргументів за те, що 

використання інформативних технологій на уроці не тільки доречне, а й вкрай 

необхідне. Ось приклади уроків, де поєднуються інтерактивні методи роботи з 

мультимедією.  Використання комп’ютерної техніки справді робить урок цікавим і 

по-справжньому сучасним, контроль і підбиття підсумків проходить об’єктивно і 

своєчасно. Комп'ютеризовані уроки словесності забезпечують атмосферу в класі, 

безумовно, специфічно творчу, теплу, колективну атмосферу в класі, сприятливу 

для активного сприйняття навчального матеріалу, його пізнання, відтворення 

знань, умінь, навичок. Продуктивна діяльність учнів підвищується, авторитет 

учителя росте як людини сучасної, яка може зацікавити весь дитячий колектив.  

Комп'ютеризований процес оволодіння українською мовою та літературою 

дотримується всіх критеріїв успішного навчання відповідно до Концепції мовної 

освіти й має низку змістових та процесуальних переваг. 

Комп’ютер дає  можливості і вчителю, і учню отримувати задоволення від 

захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовувати стіни шкільного 

кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритись в яскравий 

барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом та жагу до 

пізнання нового.  
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Додаток 1 

Зразки видів робіт на основі мультимедійних презентацій (застосування ІКТ) 

на уроках української мови 

 

 

Теоретичний матеріал під час 

вивчення нової теми 

 
 

Завдання проблемного характеру на 

етапі перевірки знань з виучуваної 

теми чи при повторенні відомостей з 

вивченої теми  

 

Застосування набутих  

знань, умінь, навичок з різних тем 

 
 

Завдання на уроках розвитку 

зв’язного мовлення та під час 

вивчення чи повторення теми 

«Лексикологія»  

 

Повторення, закріплення знань 

з виучуваної теми за допомогою 

різних видів диктантів 
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Додаток 2 

Зразки видів робіт на основі мультимедійних презентацій (застосування ІКТ) 

на уроках української літератури 

 

 

Ознайомчий матеріал при вивченні 

життєвого шляху письменника 

 
 

 

Створення проектів на етапі 

вивчення  

нової теми 
 

 

Узагальнення знань про 

письменника та резюме особливостей 

його творчості 

 
 

Пошукові завдання у ході вивчення 

творчості митця чи при підготовці 

уроків літератури рідного краю 

 

 

Порівняльна характеристика героїв 

твору, цитатна характеристика їх 

вчинків 
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Тема. Елементи незвичайного в повісті-казці Галини Малик «Незвичайні пригоди 

Алі в країні Недоладії». Своєрідність композиції. Особливості її мови. 

Мета:  продовжити роботу над казкою, вчити виразно читати, визначати 

незвичайне у змісті та символіку образів; пояснити своєрідність композиції 

та особливості мови твору; розвивати уміння формулювати і вільно 

висловлювати свої думки, уявляти ситуацію; виховувати почуття 

відповідальності за власні вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до 

мети. 

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок. 

Обладнання: ПК, проектор. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. Оголошення теми, мети і завдань уроку. (Слайд 1)  

 

Мотивація навчальної діяльності школярів.(Слайд 2) 
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ІІ.Актуалізація опорних знань. 

1. Зачитування учнями виписаних із казки елементів незвичайного. 

ІІІ. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу 

1. Бесіда з учнями за змістом повісті-казки, визначення елементів незвичайного. 

- Що незвичайне сталось із Алею при зустрічі із незнайомим маленьким 

чоловічком у її кімнаті? 

- Чому Недороль боявся першого Недорадника? 

- Яким чином вдалося позбутися Недорадника? 

2. Вибіркове читання. 

- Зачитайте елементи незвичайного, що дівчинка побачила на озері. 

- Чим вразило Алю місто? 

- Яким був будиночок Недочеревика? 

3. Композиція твору. 

а) Пояснення учителем теоретичного питання. 

Композиція (від лат. «складання») – це побудова художнього твору 

розташування у певній послідовності всіх його частин (епізодів, розділів,  

сцен, картин, образів), розгортання подій у творі  та групування персонажів 

б) - Назвіть місце, де відбувається дія. (Слайд 3) 

Читання в особах даного епізоду. 

в) Складання плану за казкою: (Слайд 4) 
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4. Особливості мови твору. 

         а) Кожному  письменнику властива своя індивідуальна мова написання творів, 

ніби свій почерк. Давайте спробуємо зрозуміти мову казки, над якою 

працюємо. 

- Чи використовує Г.Малик зменшено-пестливі слова? Знайдіть їх у тексті.  

- Чи однакова емоційним забарвленням мова персонажів? Доведіть свою 

думку. 

-  Хто з героїв викликає у нас відразу? Хто нам подобається? Чи має значення 

для характеристики персонажів їх мова?  

- Що символізує префікс недо- у власних іменах казки? 

б) Знайдіть у тексті пейзаж, за допомогою якого письменниця запрошує 

читачів у  незвичайний, фантастичний світ казки. 

в)  Вправа на уважність. Дібрати точне слово у речення. (Слайд 5) 
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г) До кожного рядка, позначеного цифрою,  доберіть відповідник, позначений 

буквою: (Слайд 6) 

1. Маленький чоловічок у величезних зелених черевиках 

із червоними шнурками. 

А. Недождень 

2. Увесь перекошений, без лівого вуха, але очі його 

сяяли привітно й лагідно. 

Б.   Недочеревик 

3. «Дорогу звідси знає тільки Недочеревик», -зізнався… В.   Перший 

Недорадник 

4. Почав прилаштовувати шолом собі на плечі. Г.   Недоладько 

5. Виліз на вежу і почав лагодити годинника. Д.   Недороль 

Десятий 

(Відповіді: 1 – Б, 2 – Г, 3 – Д, 4 – В, 5 - А) 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу. 

 1. Казка Г.Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» уже давно 

полюбилася читачам, бо  герої виховують, тішать, спонукають до роздумів. 
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Певні висновки для себе, думаю, зробили і ви. Якщо людина ставить перед 

собою ціль та наполегливо йде до неї, то обов’язково досягне її. 

-  Яку мету поставила для себе Аля, опинившись у країні Недоладії? 

-  Які перешкоди довелося подолати Алі на шляху до своєї мети? 

-  Який життєвий досвід отримала Аля з цієї незвичайної подорожі? 

2. Скласти інформаційне гроно характеристики Алі після повернення з 

Недоладії. (Слайд 7) 

 

V. Домашнє завдання. 

Обов’язкове (завдання в групах): навчитись інсценізувати улюблений фрагмент 

повісті-казки. 

За бажанням на вибір: дописати продовження повісті-казки або намалювати 

ілюстрацію. 

 

 

 

 

 



25 
 

Додаток 4 

Тема: Карпати кличуть (урок – подорож за повістю «Тіні забутих  предків» 

М.М.Коцюбинського). 

Мета: здійснюючи подорож в Прикарпаття, ознайомити учнів з сучасним життям  

гуцулів, чарівною природою цього краю, історією написання, фольклорними 

джерелами, змістом і проблемами повісті «Тіні забутих предків» М.М. 

Коцюбинського, розвивати навички аналізу, узагальнення, творчі здібності учнів, 

виховувати інтерес, повагу до звичаїв, традицій, вірувань гуцулів, усвідомлення 

того, що тільки в гармонії з природою людина може  бути  щасливою, жити за 

законами краси. 

Очікувані результати: учні повинні засвоїти зміст повісті,  поставлені автором 

проблеми, пояснити обрану автором назву твору, навчитися визначати ідею, тему 

і основну  проблему  повісті, аналізувати й оцінювати  образи, життєві ситуації.   

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

Форма організації роботи на уроці: подорож, мікрогрупи, групова. 

Обладнання: відеофільм «Карпати кличуть» (www.youtwbe.com); художній 

фільм «Тіні забутих предків» (уривки) С. Параджанова (wwww.ex.ua.), ілюстрації 

до повісті, текст твору. 

Хід уроку 

І. Оголошення теми, мети, завдань уроку 

Епіграф уроку: «Весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна» 

Слово вчителя: Сьогодні ми разом  з вами здійснемо  подорож Карпатами, 

допоможуть нам ознайомитися з цим краєм етнографи, мовознавці, літературні 

критики, психологи. 

Етнограф: Пропонуємо вам переглянути  уривки  відеофільму «Карпати 

кличуть», під час якого ви познайомитеся з сучасним життям гуцулів, природою 

Прикарпаття. (демонструється кіноролик відеофільму). 

ІІ. Актуалізація знань: 

Етнограф: Природа Карпат  первозданна. Тут збереглися звичаї, традиції, 

фольклор. Гори сягають вершинами неба, а також високі своїм духом, 

неповторними піснями – коломийками, дзвоном гірських  потоків, широкими 

полонинами.Гірська система Карпат простяглася від Братислави (Словаччина) і 
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закінчується на Південному Сході у Румунії. 

Назва Карпати походить від назви фракійського племені «карпи», що проживали 

у 3-4ст. н.ери. Довжина Карпат приблизно 1500км. У Північно-Західній частині 

їхня ширина становить 240км, а в Північно-Східній, де розташовані українські 

Карпати вона звужується приблизно до 100-120км. Середня висота українських 

Карпат 1000м. Найвища гора Говерла, її висота – 2061м. 

Край первозданної краси, легенд, працьовитих гуцулів, які довго були 

язичниками. 

Як говорив кінорежисер фільму «Тіні забутих предків» С.Параджанов: «Життя 

серед природи, боротьба зі злими силами гірничих лісів, річок зробила гуцулів 

своєрідними, неповторними». 

Головний символ на всіх заходах – гуцульські трембіта, довга труба довжиною до 

4м. Вона сповіщає початок і кінець дня, про народження і смерть,  трембіта є  на 

весіллях, на різних заходах. 

Ось саме тут загубилося невеличке, мальовниче село Криворівня, воно майже не 

змінилося з тих часів, коли тут двічі в 1910 і 1911 рр. побував 

М.М.Коцюбинський. Все побачене і почуте вразило письменника, що він писав: 

«Якби ви знали, яка велична тут природа, яке первозданне життя… Скільки тут  

красивих казок, повір’їв, сказань, символів. Збираю матеріал, переживаю  

природу, дивлюсь, слухаю, учусь». (Лист від  29.07.1911 р. Максиму Горькому) 
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 «Гуцули -  оригінальний народ з багатою фантазією, зі своєрідною психікою. 

Глибокий язичник – гуцул все своє життя, до смерті, проводить у боротьбі зі 

злими духами, що населяють ліси, гори і води», -  писав він у листі до І. Франка. 

Письменник зустрічався з гуцулами, вивчав їхні звичаї, побут, легенди, повір’я, 

фольклор, записував говірку, проймався  духом гірської  природи і кожного разу з 

його вуст зривалося слово «казка». 

Саме в Криворівні 1910 року у автора виник задум написати повість, а у 1911 році 

автор  закінчив роботу над своїм твором, де і розгорнулися події в повісті «Тіні 

забутих предків». Були різні назви цього твору: «В зелених горах», «Голос віків», 

«Сила забутих предків», але автор зупинився на назві «Тіні забутих предків», бо 

вона  натякає на загадковість, казковість, дихання віків, що авторові хотілося 

розказати і що збереглося донині.. 

Заголовок вказує на злободенність  порушених проблем. Предки забуті, але їхні 

болі й радощі, шукання тінями живуть і зараз, повторюються в  нас. 

У повісті Гуцульщина вимальовується такою, якою сприймали її гуцули, які 

вірили, що природа одухотворена, жива, діюча, заселена добрими і злими духами. 

Головне в сюжеті твору – короткочасне, як весна, щастя і трагедія Івана та 

Марічки, цих  українських Ромео і Джульєтти. Як і у трагедії  Вільяма Шекспіра, 

вони були  дітьми ворожих  родів. Іван Палійчук і Марічка Гутенюк  палко  

покохали  один одного, але життя їх закінчилося трагічно, і щастя вони не 

зазнали. 

Слово надається  критикам і мовознавцям 

(Проектується на екран) 

Жанр: повість – притча 

Головне в сюжеті твору– короткочасне, як весна, щастя і трагедія  Івана та 

Марічки, яких називають  карпатськими Ромео і Джульєттою. 

 

Тема повісті: зображення життя гуцулів, їхніх звичаїв, побуту, фольклору, показ 

єдності людини і світу природи. 

 

Ідея: гімн природи, чистоті людських  взаємин і почуттів, засудження 

бездуховного  життя, обмеженого дрібними потребами й інтересами. 
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Проблеми:  

- гармонія між людиною та світом природи; 

- життя і смерть, добро і зло, проблема зради; 

- сила кохання і неможливість  існування без нього; 

- вплив мистецтва на людину; 

- роль праці в житті людей; 

- стосунки батьків та дітей; 

- язичество і християнство. 

Словник гуцульських діалектизмів 

Плай – гірська стежка 

Полонина – рівнина між горами, поросла травою, без лісу 

Маржина – худоба 

Флояра – дудка 

Трембіта – довга сурма з дерева і з кори 

Крисаня – капелюх, бриль 

Бартка – топірець, сокирка 

Острива – суха смерека з галузками, на якій сушиться сіно 

Спузар – казкар, знавець і оповідач казок, легенд, переказів 

Кичері – безлісні гори 

Легінь – парубок 

Черес – широкий, шкіряний пояс 

Нявка – мавка, русалка лісова 

Чугайстир – добрий лісовий дух 

Шезник – злий дух, лісовик 

Арідник – злий дух, нечистий 

Мольфар – чаклун 

Ватра – вогнище, багаття 

Царинка – обгороджений сінокіс 
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Недії – верхівки гір 

Гец – водоспад 

Габа – хвиля 

Вориння – огорожа з дерев’яних лат  

Денцівка – сопілка 

Гачі – штани 

ІІІ. Сприйняття, засвоєння учнями навчального матеріалу 

Робота над текстом 

1. Слово психологам 

М.М. Коцюбинський – художник – психолог. Його  не задовольняє  тільки 

малювання казкового краю. Йому треба  було зазирнути в душу людини, 

зрозуміти чим ця душа живе і на що сподівається. Саме психіка людини, 

особливості духовного світу цікавлять  письменника насамперед звідки в людини 

з’являються фантастичні уявлення, що своїм корінням сягають до вірувань 

далеких  предків? Як вони зберігаються протягом  усього життя? На ці питання 

намагається дати відповідь  письменник уже на перших  сторінках твору, зокрема, 

показуючи формування характеру головного героя Івана Палійчука, його 

світосприйняття. 

Літературний критик № 1 

Початок твору  спокійний, 

простий, як і належить  

з’являється фантастичний 

елемент. Неспокійний  був 

новонароджений Іванко, і 

забобонна мати, не знаючи 

чим це пояснити, вважає, що 

дитину їй підмінили. Мабуть, 

баба – повитуха при пологах  

«не обкурила  десь хати», 

«Не засвітила свічки» і їй 

підклали бісеня. Тож із 
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перших днів свого  народження Іванко потрапляє в атмосферу фантастичних  

народних вірувань, які його  батьки успадкували  від своїх, а ті – від давніших 

предків. 

Автор зауважує: «Коли 

Іванові минуло сім літ, він 

уже дивився на світ інакше. 

Він знав вже багато… Знав, 

що на світі панує  нечиста 

сила, що арідник (злий дух) 

править усім; що в лісах  

повно лісовиків, які пасуть  

там свою  маржинку: оленів, 

зайців і серн, що там блукає  

веселий чугайстир, який зараз 

просить стрічного в танець та  

роздирає нявки, що живе в 

лісі голос сокири… 

Дієслово «знав» підкреслює  

категоричність, що  фантастичні уявлення Івана  були для нього  реальними 

знаннями про світ, що інакше він цей світ і не бачить. Уся природа  здається 

Іванові, наче  давньому язичникові, сповненою живої і таємничої сили: «Всякі злі 

духи заповнюють скелі, ліси, провалля,  хати й  загороди та чигають на 

християнина або  на маржинку, щоб зробити їм  шкоду». 

Вдома, в родині,  Іван  часто був  свідком неспокою і горя. «За його  пам’яті вже 

двічі коло їх хати требітала  трембіта, оповіщаючи  горам і долам про смерть: раз, 

коли брата Олексу роздушило дерево в лісі, а вдруге коли браччік Василь, загинув 

у бійці з ворожим родом, посічений топірцями. Се була стара    ворожнеча між 

їхнім родом і родом Гутенюків». Іванові ніхто про це не розповідав, але він 

відчував, як в родині кипіла злість на цей рід, і сам горів бажанням помститися, 

хапався за важку татову бартку. 
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Коли одного разу родини верталися із храму, Іван став  свідком бійки і батько був 

посічений  барткою до смерті, сам кинувся теж в бійку, але був  потолочений, біля  

возу він побачив дівчину, зірвав з неї  кісники, розірвав сорочку, але дівчина  

зупинила його своїм лагідним голосом, розломила цукерку і  пригостила хлопця, 

зупинила зло добрим вчинком. Все відбулося природно, так зав’язалася  їхня  

дружба, про яку не знали  їхні батьки. Так в  його смуток  влилась нова течійка, 

яка тягла його в гори, ліси і долини, де б він  міг стріти Марічку,  вони разом  

пасли ягнята, пізнавали  навколишній  світ природи, який їх  оточував, природні 

явища ставали джерелом народження фантастичних образів. 

Автор розповідає  про переживання Івана й Марічки під час  прогулянки: 

«Так було тепло;  самотньо  і лячно у віковічній тиші, яку беріг ліс, що діти чули 

власне дихання.  Але  вухо  уперто ловило і побільшало до найбільших  розмірів 

усякий звук, що мусив жити в лісі, і їм часом здавалося, що вони чують чийсь хід 

потайний,  глухе гупання барди, хекання  втомлених грудей». Коли Іванкові, який 

пас корів у горах, привидівся щезник в оточенні цапів, автор  зауважує, що як 

тільки  жах пройшов, «щезник звинувся і пропав раптом у  скелі, а цапи 

обернулись в коріння дерев, повалених  вітром». Отже, в дитинстві для Іванка як і  

Марічки, «весь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна». 
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Літературний критик № 2 

 

Іван і Марічка – справжні діти природи, яку  вони сприймають, як живу істоту, 

чарівну і загадкову. Обоє вони щедро  обдаровані люди. Їм  властиве  тонке 

відчуття стобарвної і сто звукової природи,  щедрість сердець і доброта, любов до 

пісні і музики, здатність  самим творити веселі і сумні  співаночки. З дитячої  

дружби маленьких  пастушків у пору  юності Івана  й Марічки розквітло їх ніжне і 

глибоке кохання, яке  спалахнуло, як блискавка. Все було  природним «відколи 

світ світом». Іван  був стрункий, як  смерека, міцний і вродливий легінь. Природа  

навчила  його грати  на флоярі, сопілці, передавати мелодією свою любов до 

Марічки. Через  співаночки Марічка знала  безліч  пісень, «які «гойдалися з нею 

ще у  колисці. Хлюпались у купелі, родились у її грудях, як сходять квітки 

самостійні  по сіножатях, як смереки ростуть по горах. Все, що її оточувало, 

«виливалося у пісню, легку і просту, як ті гори у їх давнім,  первіснім житті». 

Мова цих  пісень  і звуків була мовою  кохання. Діти природи Іван і Марічка  в 

своїх поглядах  на світ і у своєму коханні цілком  віддані безпосереднім  

душевним пориванням. І їхня фізичка близькість  виглядає не розпустою, а 

природним  продовженням їхніх душевних переживань: «…все було також  

просто, природно, відколи світ світом, що жодна нечиста думка не засмітила їм 

серця». Гармонія людини і природи, гармонія почуттів і дій – це  та особливість, 

яку бачить Коцюбинський у цьому «первісному» житті гуцулів. І, звичайно, 

кохання поєднується з фантастикою, забобонами. «За поясом, на голім  тілі» 

Марічка носить часник, щоб не завагітніти.  Душевні поривання героїв 

сплітаються в чарівну  пісню, яку Іван  виграє на флоярі, а Марічка  виспівує. Ця 

пісня дихає  казковими образами диких гір і  засіває гори свою чарівною 

мелодією.  

Але щастя їх тривало недовго. Треба було  рятувати господарство, яке занепадало 
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без батька, Іван був змушений піти у найми на полонину, це стало  причиною їх 

розлучення. Він не знав, що більше  не побачить свою Марічку, яка обіцяла  його 

вірно чекати і виглядати. 

Психолог 

Цікавою є сцена першої появи  Івана серед  вівчарів, які стародавнім  способом  

розпалювали  вогонь за допомогою  тріски й каменя. Віра в   таємничу, живу силу  

вогню – одна з найдавніших у світі. І язичних – гуцул вірить у надприродність 

вогню – ватри. Тому вівчарі, зайняті справою викрешування вогню, навіть не 

відповіли на вітання Івана, і коли  нарешті маленький вогник вискочив із скалки  і 

«ватаг побожно підняв вогонь і встромив у ватру», він обернувся до Івана і  

привітався. І це не примха, а свідоме  обожнення  вогню. Його розпалення, 

підтримування протягом  літа – це цілий ритуал, який гуцул виконує, «як давній 

жрець». Бо саме вогонь  має протягом усього  сезону випасання овець «боронити 

од всього  лихого» худобу, і коли вже Іван  повертається з полонини в село, то там 

ще лишаються ватаг і спузар, бо  «вони мусять чекати, аж  згасне вогонь, той 

вогонь полонинський, що сам народився, неначе бог, сам має  й заснути». 

Кожна важлива справа на полонині супроводжується  ворожінням, ритуальними 

діями, що надають їй таємничості. Від цього і характер гуцула  постає величним, 

загадковим, сповненим билинної сили. Так, здавалось б, звичайний процес 

приготування  сиру  відбувається як таїнство                           

 М. Коцюбинський з великою  майстерністю  малює  цю сцену: «Тепер має бути  

тихо у стаї,  двері замкнені, і навіть спузар не сміє  кинуть оком на молоко, поки 

там  твориться  щось, поки ватаг  чаклує. Все наче застигло в німому чеканні… І 

раптом  з дна посуди, з  - під  молока, підіймається кругле  сирове тіло, що 

якимось чудом  родилось. Воно росте, обертає  плескаті боки, купається в білій 

купелі, само біле і ніжне, і коли ватаг його  виймає, зелені родові  води дзвінко 

стікають в посуду…» 

Коли сонце заходить, «ватаг виносить  зі стаї  трембіту і трубить  побідно на всі  

пустинні гори,  що день скінчився миром, що  будз (сир) йому вдався,  кулеша 

готова і струнки чекають на нове молоко… 

Літературний критик № 3 

Уявлення про бога і чорта є ключовими  для  християнської  релігії і своєрідно  

відображають  моральні  норми – добро і зло. М. Коцюбинського цікавить, як  

християнська мораль  переломиться в свідомості гуцула – язичника, який поєднує 

божественне з природним, наділяючи природне живою, таємничою силою. Та  

особливий інтерес у письменника викликали народні  уявлення про чорта. 

Арідник  вигадав усю  музику, лиш флояру й трембіту – бог. Арідник видумав віз, 

ватру (вона була тоді без диму), млин, хату, коня, вовка, тютюн.. «Арідник, як 

виносив землю з моря, то  сховав трохи  землі у рот… Він плював, а там, де 
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плюне, земля росла, і з того гори… Він, що є на світі -  мудрощі тоті – то усе від 

нього», – писав автор  у нататках до повісті.  Цікаво, що в уявленнях  гуцула злий 

дух причетний не лише до злих справ. Важливо й інше – легкий натяк на те, що й 

культура постає не тільки як позитивне  надбання людства, а й виявляється в 

таких  негативних явищах, як завдають  гуцулові шкоди. 

Визнання двох творчих начал – доброго і злого  наклало відбиток на всі уявлення  

про світ у героїв в повісті. Так, із розповіді спузара Миколи Іван  довідується, що 

світ створили бог і чорт, чорт – початок усякої  культури: «Що є на світі – 

мудрощі, штудерація всяка, - то все від нього,  від сатани». За богом визнається 

лише право   передати всі ці «винаходи» людям: «А бог лише  крав та  давав 

людям». 

Іван бачить  божественне і в християнському богові, і в природі – сонці, вогні. І 

чорт – злий дух  постає  багатоликим  - це і арідник, і щедник, і багато  чого  

іншого. Їх треба задобрити на святий вечір, щоб зберегти  маржинку, щоб  не 

зазнати  горя в житті. 

Повернувшись з полонини він дізнається, що  сталася біда. Його Марічка, 

виглядаючи його, брела річкою Черемош. Набігли сильні хвилі, збили її з ніг. 

Ніхто не міг  допомогти дівчині, вона загинула випадково  під час повені. 

Слово вчителя 

Все життя гуцулів – це боротьба зі  злими духами. Природа – не тільки романтика, 

це грізна сила. Небезпечна вона для  лісорубів, плотарів, вівчарів на полонині, 

взагалі для людини. Природа сильніша за людину. Незначна необережність може 

призвести до смерті. Саме так загинула Марічка – і обірвалося щастя Івана, 

зникла його  гармонія, не стало  життєвого ланцюжка. 

Літературний критик № 1 

Смерть коханої  погнала Івана з 

рідного краю. Шість років  не 

було про нього чутно. Лише на 

сьомий  рік з’явився худий, 

зчорнілий. Горе природно  робить 

 свою  справу.  

Іван виглядав старшим своїх літ. 

Життя  продовжується. Через рік 

він одружився на хазяйновитій 

багатій Палагні, яку  не кохав, бо 

треба ж було газдувати. Іван «не був жадний до багатства – не на те гуцул живе на 

світі – саме  плекання маржинки сповняло радістю  серце». Він  господарював і 

згадував Марічку, часто чув її голос:  
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«Ізгадай мні, мій миленький, 

Два рази на днину, 

А я тебе ізгадаю 

Сім раз на годину». 

Іван прагнув найти сімейне щастя, не забував про  сімейні свята, традиції. На 

святий вечір «кликав на  

тайну вечерю до себе 

всіх чорнокнижників», 

мольфарів, планетників 

всяких, вовків лісових та 

ведмедів». І коли  вони 

не приходили, заклинав, 

щоб вони ніколи не  

з’являлися, оберігали  

його оселю. Ожививши 

природу,  людина 

намагалася домовитися з 

різними силами,  

захиститися від них. 

Палагна, не відчувши кохання чоловіка, повела себе легковажно, завела собі 

коханця (любаска), зрадила Іванові з мольфаром Юрою, довершила трагедію  

серця Івана. Він не хотів бійки, помсти, бо розумів, що сам винен, що не зміг і не 

хотів дати щастя своїй дружині. Так  проблема зради  переплилася з проблемою  

провини. 

Все більш Іван згадує  Марічку, марить нею. Свідомість  його двоїлась. То 

Марічка йому  бачиться живою, і він дивується, що вона жива і водночас ніби 

мертва. І серце  його сповнюється радістю на фоні  суворої  природи, яка віщує 

недобрий кінець: 

«Безжурна молодість й радість  знову  водили його по сих безлюдних верхах, 

таких мертвих й самотніх, що навіть  лісовий шепіт не міг вдержатись там та 

спливав  у долину туман потоків. Через фантастичні  образи автор показує зміну 

психічного стану Івана, який втрачає відчуття реальності. Рятуючи Марічку від 

чугайстра, Іванпускається за ним також. Чугайстир втомлюється, Іван  не дає 

йому перепочинок, щоб Марічка встигла втекти. І коли злий дух готовий був уже 

припинити танок, Іван заграв ту чарівну пісню, яку почув  колись від щезника. Це 

була  справжня пісня, в якій злились і дихання диких гір, і глибокі душевні сили 

самого Івана і його  кохання до Марічки. Чугайстир  знову танцював. А Іван  чув 
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голос Марічки, це був «поклик кохання і муки». 

Від самого початку кохання Івана та Марічки  було трагічним. І не тому, що їм на 

перешкоді стояла давня ворожнеча родів, а тому, що воно було більшим і 

сильнішим за життя. 

«Поклик кохання і муки» породжує в його душі й ілюзії, і фантастичні  образи, і 

врешті – решт призводить  до того, що й Іван, як і Марічка, втративши пильність, 

гине від зіткнення з дикою гірською природою. Велика туга за  щасливим  

минулим, душевний протест проти  безрадісного  животіння призводять Івана до 

загибелі. 

 

Малюючи  непереборну  

силу кохання, автор 

повісті шукає його  

джерела в таїнстві 

природи, таїнстві життя, 

таїнстві людської  душі, 

яка зберігає у своїх 

глибинах весь віковий 

досвід аж до вірувань 

далеких предків. 

Літературний критик №2 

Вічна загадка смерті давно 

цікавила 

М.М.Коцюбинського. В своїх творах (новела «Цвіт яблуні», етюд «На острові») 

автор  замислювався над  філософськими проблемами життя і смерті, 

безперервністю  життя стає народження нового життя. Все так теж  природно. 

Діалектика життя і смерті показана в епілозі повісті «Тіні забутих предків». 

Як і всі найважливіші події в житті гуцулів, обряд  похорону сповнений 

ритуального і таємничого змісту. Грає трембіта. На лаві лежить мрець, в його 

головах спочиває душа, вона ще не вилетіла з хати. Коцюбинський поєднує 

реальне й фантастичне. По обличчя Івана лазить муха, труп уже почав псуватися. 

А проте тіні повзають по лику Івана, «наче затаєні думки його вирушили,  

безперестанку міняючи вираз. В піднятому  кутку вуст  немов застрягло гірке 

міркування: що наше життя? Як  блиск нанебі, як черешневий цвіт…» 

Обряд поховання вимагає голосіння над покійником. Палагна «файно голосить», 

як відзначили сусідки. Через  деякий час  вболівань за покійним раптом виникає 

питання: «Чи не багато вже суму мала  бідна душа?». Проводжаючи душу на той 
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світ вважають, що вона і так настраждалась під час життя, тому має  залишити 

землю веселою, щоб там уже не знати горя. Письменник тонко показує раптову 

зміну настрою: 

«Така думка, видимо таїлась під вагою гнітучого смутку, бо од порога  починався 

вже рух. Ще несміливо тупали ноги, пхалися лікті, гуркотів часом ослін, голоси 

рвались та лишались в глухому гомоні  юрми. І ось раптом високий жіночий  сміх 

гостро  розтяв важкі покрови суму, і стриманий гомін, наче поломінь, бухнув з – 

під шапки  чорного диму». Під дією цих веселощів, що перетворюються на 

справжній карнавал, і мертве обличчя ніби  починає усміхатися загадковою 

усмішкою смерті. 

Так  поєднуються і смерть, і життя, і оптимізм людини, яка в цьому обряді 

показує свою зневагу до  смерті. Тож повість закінчується оптимістично, 

утверджуючи тріумф життя над смертю. 

Слово вчителя 

Отже, повість «Тіні забутих предків» стала вершиною мистецької майстерності 

М. Коцюбинського, окрасою всієї української літератури. 

У повісті письменник  стверджує, що любов – це почуття всесильне, що дві 

закохані душі повинні завжди бути разом, навіть у далечі забуття. Це справжня 

симфонія почуттів, ведучою темою в ній звучить кохання Івана і Марічки, яким 

судилося стати українськими Ромео і Джульєттою. 

Літературний критик № 3 

Повість «Тіні забутих предків» має багато спільного  з написаною в той же час 

«Лісовою піснею» Лесі Українки. Є навіть  подібні риси в образах Івана й 

Лукаша, Марічки й Мавки. Повість високо  оцінена  демократичною  критикою. 

Кінорежисер Сергій Парджанов разом з І. Миколайчуком створив чудовий  фільм, 

який приніс всесвітню  славу українському кіномистецтву. 

Сергій Параджанов говорив: «Те, про що я давно мріяв, дістало нині закінчену 

форму. Моя нова робота – екранізація повісті  М. Коцюбинського  «Тіні забутих 

предків». Дія відбувається  в Карпатах, у казковій країні «людей – богів». Життя 

серед  природи, боротьба зі «злими силами» гір, лісів, річок зробили гуцулів 

неповторно  своєрідними. 

Мене в повісті приваблює  закоханість її автора у відкритій ним чарівний світ 

надзвичайних людей. 

У 1965 році на Міжнародному фестивалі в аргентинському містечку Мардель-

Плато  отримав  найвищу нагороду. 

ІV.Закріплення 

Скласти сенкан « Природа», «Людина» ( за вибором учнів). 

  Зразки: 
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ПриродаЛюдина 

 Досконала, таємнича                                        Дбайлива , працьовита 

Манить, захоплює, вабить                              живе, господарює, вірить                          

Найвища істина на Землі                                 Частина природи 

Гармонія                                                              Гармонія  

V. Підсумковий етап 

- Перечитайте епіграф до уроку. Чи влучно він підібраний?  

- "Тіні забутих предків" розповіли мені про... 

- Чи можна сказати,що повість - поема про життя у всіх його вимірах? 

Обгрунтуйте. 

- У чому для вас сенс життя і щастя? 

 

  "Хто щасливий?"- запитує Коцюбинський в одній своїй поезії у прозі 

"Пам’ять душі". І відповідав: "Той,хто дає багато,а бере найменше. На 

чиїх сльозах виростають найкращі квіти,хто на своїй  дорозі розкидає для 

вжитку всіх самоцвіти". М.Коцюбинський,творчість якого ми 

вивчали,був саме такою людиною. 

Згадайте проблемне питання, яке ми ставили на початку вивчення 

повісті.   (У чому своєрідність особистості Коцюбинського і за що його 

називають Сонцепоклонником?) Дайте відповідь. 

VІ. Домашнє завдання.  

Письмова творча робота. "Чому кохання - вічна таїна?" 
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Край первозданної краси,  легенд,  працьовитих гуцулів, 

які довго були язичниками

1. Вони були дітьми природи. 

(…я тебе покохала зразу).

2. “Вона вже давно засіяла гори

співанками”.

3. “Любчику Іванку! Чи будемо ми в

парі?”

4. Не судилося щастя.

С.Параджанов про Карпати
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Мультимедійна презентація «Шевченко та Рівненщина» 
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