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ВСТУП
Діяльність людини стає безплідною і
мізерною, коли вона не одухотворена високою
ідеєю. Це загальнолюдське твердження і керує
творчою діяльністю вчителя. Не звикати до
стандартів, не бути консервативним у думках і
діях, йти у ногу з часом, бути цікавим і рівним
учневі – все це змушує шукати нових підходів у
вивченні рідної мови і пояснює вибір теми:
"Використання модульно-рейтингової системи
оцінювання у процесі вивчення української
мови та літератури".
Основна умова, за якої можна досягти успіху у
вивченні мовознавчих дисциплін,– мислительна
діяльність учня, активна робота думки. Як вважає
відомий педагог і психолог Д. М. Богоявленський,
думати учень буде тоді, коли для цього створити
певні умови. Насамперед учня необхідно
зацікавити новим матеріалом. Зацікавленість
з'явиться
тоді,
коли
мова
(мовлення)
сприйматиметься учнями як матеріалізоване,
предметне явище навколишнього світу, яке
потребує абстрактно-теоретичного і науковопрактичного пізнання, тобто, коли учень не зможе
(й не схоче) говорити і писати без того, щоб не
замислюватись над формою, залежно від мети
висловлювання, умов вживання і т. д.
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Переважна більшість учителів-філологів не
вміють надати мові, як об'єктові вивчення, ознак
новизни порівняно з мовленням (усним чи
писемним), перетворити цю новизну в практичні
мовленнєві навички. Якщо відсутній евристичний
інтерес до предмета пізнання, якщо це знання
лише заради знань, тоді годі сподіватися на
стабільний інтерес до цього предмета. Збудити ж
відчуття новизни може тільки той учитель, який
сам бачить в об'єкті свого аналізу явище, пізнавати
яке завжди можна по-новому.
Звичайно, значення для людини того чи
іншого мотиву залежить від багатьох факторів:
віку дитини, рівня її вихованості, розумових
здібностей
та
інтелектуального
розвитку,
суспільних і соціальних умов, у яких проходить
навчання, від оточення, професійної і педагогічної
майстерності учителя, соціальної перспективи
навчання (вивчення конкретного предмета).
Оскільки дії (поводження) учня в процесі
навчання залежать, як правило, від того, яке місце
відводиться учневі в цьому процесі (пасивного
поглинача пропонованої інформації чи активного
пошуковця),
то
загострюється
проблема
правильності
установки
(як
кажуть
психотерапевти) на навчання, що вимагає від
учителя не просто знання свого предмета, а
постійної творчості. Характер установок почасти
зумовлюється змістом матеріалу.

Отже, «навчання як творче засвоєння, здобуття
знань залежить від трьох факторів – від того, чому
навчають, від того, хто і як навчає, і від того, кого
навчають». Якщо учень матиме позитивне
ставлення, інтерес, схильність до вивчення
української мови, якщо він буде цілеспрямованим,
наполегливим, організованим, зосередженим,
діставатиме задоволення від роботи на уроках
мови і під час самопідготовки.
Ось результати анкетування.
Яке викладання тобі подобається:
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2) Коли прикладами ілюструють правило
3) Коли виконуєш творчі роботи (пишеш
перекази, твори, складаєш речення, аналізуєш
тексти, перекладаєш)
4) Коли пояснюють, де і як те чи інше правило
можна застосувати в практичному мовленні (в
житті)
5) Коли красиво, образно говорять, наводять
гарні приклади
6) Коли виводять і аналізують схеми
граматичних конструкцій

"Призначення
людини –
в розумній
діяльності". Щоразу спадають на думку слова
давньогрецького філософа Аристотеля, коли
задумуєшся над діяльністю людини, аналізуєш її.
Кожна людина повинна працювати у тому
напрямку, який для неї є найбільш прийнятним і
вагомим.
Шандрук
Наталія
Анатоліївна
присвятила свою діяльність справі навчання і
виховання і вважає, коли досконало взятись за
виконання невеликої частини справи, ніж погано
зробити в десять разів більше, можна мати щастя –
джерело живої діяльності, бо нічого не робити – не
жити. А щасливий лише той, хто має свою справу.
І хай він не шукає іншої радості, бо у нього є діло і
мета життя. Її ж мета – творити добро в розумному
і величному.
Час сучасності вносить зміни у суспільство,
зокрема і в освіту. Переорієнтація зробила певний
розподіл у діяльності людини: процес і результат
діяльності залежать від впливу суб'єкта на цю
діяльність. Саме це змушує мене по-новому
подивитись на суб'єкта-учня: не пасивного
спостерігача, а активного діяча.
Тому у своєму навчальному процесі найперше
дбаю про осмислення і закріплення програмного
матеріалу та вироблення навиків практичного
застосування. Вважаю, що саме такий підхід до

висунутого
часом
питання
робить
тему
актуальною.
Світова практика у багатьох країнах, а
останнім часом і вітчизняна також переконують у
ефективності запровадження нових освітніх
технологій.
Слово
технологія
–
грецьке
(мистецтво, майстерність + логія). Первісне
значення слова на перший погляд віддалене від
педагогічного контексту, бо означає сукупність
методів обробки сировини чи матеріалів у процесі
виробництва і т.д. Але це не так. Ми звикли до
термінів "комп’ютерні технології", "соціальні
технології". Саме ті технології, які спрямовані на
розвиток особистості, є гуманітарними. Ті з них,
які
виступають
елементами
освіти,
є
педагогічними.
Йдеться
про
впровадження
модульнорейтингової системи та вивчення матеріалу
укрупненими частинами (блоками), що базуються
на ідеї укрупнених дидактичних одиниць, яка
сприяє міцному швидкому і системному
засвоєнню знань та виробленням узагальненої
оцінки – рейтингу.
Актуальність ідеї – в подоланні протиріч між
зростанням обсягу знань із визначеним часом для
їх засвоєння, формуванні ставлення самого учня
до пізнавальної діяльності, що сьогодні у сфері
освіти є першочерговим. Опис досвіду представляє
технологію діяльності, яка полягає у виділенні
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укрупнених дидактичних одиниць (модулів,
блоків) та менших одиниць навчального матеріалу
(міні-модулів,
міні-блоків),
виробленні
узагальнюючої оцінки роботи учнів (рейтингом,
індивідуальним контролем).
Застосування модульно-рейтингової системи
та системи укрупнених блоків узгоджується із
можливостями диференційованого навчання та
індивідуалізацією контролю, сприяє застосуванню
різних
його
форм,
достатньо
враховує
індивідуально-психологічні особливості учнів.
Запропоновані системи стимулюють учнів до
вивчення додаткового матеріалу, до участі в
позакласній роботі з предмета, в предметних
олімпіадах різного рівня, в конкурсі – захисті робіт
Малої академії наук, зацікавлює можливістю
одержати додаткові бали, взяти участь у творчому
процесі уроку.
Використання елементів нових освітніх
технологій дає результативність, що виявляється у
свідомому ставленні учнів до опрацювання
програмного матеріалу, а отже, підвищення
рейтингу.
Результативність матиме більший успіх у
класах із гуманітарним напрямком, із поглибленим
вивченням рідної мови, у добре підготовлених
класах. Ставлячи перед собою мету – вироблення
узагальнюючої оцінки роботи учнів за допомогою

певної форми контролю визначається рейтинг
кожного учня з даного міні-модуля.
Так як однією із складових частин модульнорейтингової системи є оцінка-рейтинг роботи
учня, виключати важливість поточного балу з мінімодуля і додаткового балу (позитивного чи
негативного) в системі преміальних і штрафних
балів недоцільно, тому що цим можна
перекреслити стимул у пізнавальній активності
учнів. Це обов’язково потрібно враховувати,
інакше сама система знівелює себе. Тому
тематичний бал із кожного модуля повинен
виставлятись на основі:
1) середнього балу за міні-модулі;
2) балу за усний залік;
3) балу за тематичну атестацію (диктант,
тести);
4) додаткового + чи – балу.
Вивчивши досвід зарубіжний і вітчизняних
педагогів-дослідників (Л.Гриценка «Модульнорейтингова система в школі», В.Бродовської
«Вивчення синтаксису укрупненими частинами»,
Н.Клокар, В.Потіхи, О.Чубарук «Українська мова і
література. Школа у творчому пошуку»), що у
своїй діяльності звертались до розробки сучасних
освітніх технологій, вона реалізувала власне
бачення даного питання у впровадженні модульнорейтингової системи у процесі вивчення
української мови у 10 класі та укрупнених блоків
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(блочної системи) при вивчення мови у 11 класі,
взявши за основу поняття технології навчальновиховного процесу як моделювання його змісту,
методів і форм згідно з поставленою метою.
Але перш, ніж застосувати елементи нових
освітніх технологій, було проведено підготовчу
роботу.
У 10 класі, для якого у наступному 11 класі
планувалося впровадження вивчення мови
укрупненими частинами, була вивчена одна із тем
(„Частка") за вищезгаданою технологією. В 11
класі, у якому навчальні заняття передбачалось
проводити, впроваджуючи модульно-рейтингову
систему, також одна укрупнена частина „ Речення
із прямою мовою. Цитати" була вивчена за даною
системою. У класах проводились опитування і
анкетування.
АНКЕТА
1.Що найбільше вас приваблює у школі?
а)спілкування з друзями;
б)одержання оцінок;
в)пізнання нового;
г)суспільна робота;
д)процес навчання.
2. Чим є для нас навчання у школі (радість,
обов'язок, примус)?
3. Як ви думаєте, запроваджена 12-бальна система
оцінювання достовірно відтворила ваш рівень
знань і рівень знань вашого товариша?

4.Коли ви більше дізнаєтесь: коли вам тільки
пояснює вчитель, коли
ви самі досліджуєте навчальний матеріал?
5.На який би урок ви пішли із радістю: де
стандартно, а, отже, легше і нецікаво, де
нетрадиційно, а, отже, творчо і цікаво?
6.Який урок із названих (серед них є урок за
модульно-рейтинговою системою та укрупненими
частинами) найбільше справив на вас враження?
7.Чи любите ви виконувати індивідуальне
завдання,
роботи
з
карткою,
готувати
повідомлення, реферати, складати кросворди?
8.Коли б ви були учителем, як би ви провели урок
із мови (опишіть власну модель)?
9.Що б ви хотіли бачити у процесі навчальних
занять із мови?
Проведене анкетування підтвердило, що учнів
більше зацікавила творча обстановка під час
навчального заняття, що виявляється у
нетрадиційних моделях.
Із опитувань учнів
Відповідь на 2 питання.
" Послання до всіх, хто мене чує, співчуває і
розуміє"
Мамо! Залишусь сьогодні дома.
Боже! Як мені набридла школа
Цілий день уроки вчи,
На уроках цих мовчи,
Слухай вчителя уважно...
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Від законів цих аж страшно.
Після школи йдеш додому,
Відчуваєш денну втому,
Дума – дома відпочину,
Дома – пишеш без упину...
Перші півні проспівалиДіти спати не лягали.
Сон нічний трива годину,
И знов навчатись без упину...
Ні, піду сьогодні в школу –
Треба вчити рідну мову.
Відповідь на 3 питання.
„Мені подобається впровадження вчителькою
елементи модульно-рейтингової системи у процесі
вивчення мови. На кожному занятті я можу
виявити свій рейтинг із виучуваного міні-блоку, а,
отже, зрозуміти, чи краще потрібно підготуватись
до наступного заняття".
Відповідь на 5 питання.
„На кожному занятті чітко бачиш результат
своєї праці. Можеш передбачити бал наступної
атестації. На такі заняття непідготовленим учням
нема чого йти. Інколи робиться соромно, що твій
товариш вільно і впевнено оперує відповідями
запитань чи розглядає речення, складає схему".
„На такі заняття потрібно йти підготовленим.
Це входить у схему і тому надає впевненості у
спілкування з учителем".

„Навчальні заняття, на яких матеріал
вивчається укрупненими частинами, дають
можливість сприймати цей матеріал цілісно і у
взаємозв'язку з іншими частинами. Тоді чітко
вимальовуєш структуру нашої мови".
На перших уроках перед впровадженням
елементів нових освітніх технологій обов'язково
проводиться психологічний вступ, який допомагає
дітям долати стрес перед невідомим, хоча
доступним для учнів даних класів. Практика
показує, що учні зацікавлюються новим і активно і
творчо включаються у процес навчальних занять.
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Модульно-рейтингову модель навчальних
занять розроблено на ідеї укрупнених дидактичних
одиниць, модулів, які сприяють системності знань,
їх міцності і швидкості засвоєння, а також
виробленню узагальнюючої оцінки роботи учнів –
рейтингу.
Актуальність
ідеї
модульно-рейтингової
системи ґрунтується в подоланні протиріч між
зростанням обсягу знань із визначеним часом для
їх засвоєння, у системі оцінювання.
Упроваджуючи елементи нових освітніх
технологій, головним завданням є формування
ставлення самого учня до пізнавальної діяльності,
тому розвиток пізнавальної активності учнів у
рамках нової системи навчання можна вважати
інноваційним. Формуючи ставлення самого учня
до пізнавальної діяльності, зосереджується увага
на виробленні в учнів самостійності та
системності в оволодінні знаннями. Розроблена
модель навчальних занять не припускає
епізодичності ні в роботі вчителя, ні в навчанні
учнів, ні в оцінюванні знань. Це і сприяє
систематичній праці обох сторін: учитель – учень.
Навчання української мови у рамках
модульно-рейтингової системи узгоджується із
диференційованим підходом, індивідуалізацію

контролю,
із
урахуванням
індивідуальнопсихологічних особливостей учнів.
Упровадження модульно-рейтингової системи
стимулює учнів до вивчення додаткового
матеріалу, до участі в позакласній роботі з
предмета, у предметних олімпіадах різного рівня,
у конкурсі-захисті робіт Малої академії наук тощо.
Модульно-рейтингова
система
навчання
передбачає
багатоступінчасту
комплексну
перевірку знань учнів – міні-модулів.
Першим етапом цієї системи можуть бути усні
чи письмові відповіді учнів на блок запитань, що
входять до відповідного модуля. Це може бути 15
хвилинна самостійна робота чи мовний диктант.
Другим етапом може бути тестування, кращим
варіантом якого є індивідуальні тести із
диференційованим підходом. Третій етап –
індивідуальне письмове завдання практичного
спрямування. Четвертий – контрольна робота із
тестовим завданням. Кожен вид чи етап роботи
(міні-модуль) оцінюється найвищим балом.
Модульно-рейтингова
систему
органічно
поєднується із іншою системою преміальних і
штрафних балів. Оцінювання знань учнів із
певного модуля проводиться на основі балів з мінімодуля та додаткових балів, одержаних за рахунок
діяльності учня у системі преміальних і штрафних
балів.
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Розділ І

Система преміальних і штрафних балів має
бути завчасно доведена до відома учнів. Вона
може в себе включати такі види роботи з певного
модуля:
- повідомлення і реферати, які ширше
розкривають тему;
- виготовлення індивідуальних таблиць,
опорних плакатів із мови;
- складання кросвордів, шарад, ребусів за
вивченими темами з мови;
- виконання обов'язків бібліотекаря кабінету;
- участь у предметних олімпіадах,
конкурсах. Штрафні бали виставляються учневі
за:
- не виконання домашнього завдання;
- пропуск заняття без відпрацювання;
- не написання творчої роботи;
- пасивність у творчому процесі уроку.
Для прикладу візьмемо модуль «Складне
речення. Складносурядне речення». На першому
уроці консультації з даного модуля кожен учень
ознайомлюється із рейтингом – листом, в якому
вміщені теми міні-модулів, види контролю їх, дати
проведення
і
перескладання
пропущених
навчальних занять із міні-модуля, тематична
атестація, максимальна кількість балів.
Практика показала, що у системі преміальних
балів активізується діяльність учнів. Тому уже з
першого уроку школярі ознайомлюються зі

списком-переліком видів робіт, що дає можливість
одержати додаткові бали.
Перелік робіт для одержання додаткових
балів із модуля „Складне речення.
Складносурядне речення"
1. Виготовити індивідуальні таблиці „
Класифікація складних речень", „ Складносурядні
речення", „ Сполучник".
2. Скласти кросворд „ Складне речення.
Складносурядне речення".
3. Підготувати повідомлення на тему: „У
пошуках дзвінкоголосого слова".
4. Виготовити опорний плакат „ Речення".
5. Підготувати конкурс для учнів середніх
класів.
Щоб сформувати ставлення учня до
пізнавальної діяльності, я вважаю, що потрібно
створити такі умови, у яких би учень легко і
швидко орієнтувався, тобто відсунути із його
шляху до пізнання труднощі, які зразу ж
виникають перед невідомим, і таким чином
розв'язують запитання: „А що треба робити?"
Через те на кожному навчальному занятті учні
повинні бути оптимально забезпечені всім
матеріалом, що стосується даного модуля.
Тому учня потрібно навчити:
Працювати
з
підручником:
чітко
орієнтуватись в теоретичному матеріалі і вибирати
точні відповіді;
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- користуватись індивідуальними таблицями і
опорними плакатами: читати по горизонталі і
вертикалі, сформулювати за ними правила,
наводити приклади;
- орієнтуватись в індивідуальних завданнях,
картах;
- сприймати лінгвістичну термінологію;
- користуватись додатковою літературою:
вибирати матеріал для повідомлення чи реферату.
Зупиняючись на останньому, слід зауважити,
що для більш успішної реалізації його повинна
активізуватися робота обов'язків бібліотекаря
кабінету. Перед вивченням кожного модуля,
бібліотекар до відома учнів доносить інформацію
про висвітлення даного питання у науковій
літературі, ознайомлює із літературою кабінету,
готує виставку „ Вивчаємо модуль".
Кожен учень уже психологічно настроєний
легко вибирає той вид роботи для одержання
додаткових балів, які йому посильні.
Комплекс перевірки знань учнів з міні-модулів
є багатоступінчастим, тобто поділяється на етапи.
Форма контролю кожного наступного етапу
ускладнюється.
Так
для
модуля,
який
представлений для прикладу, першим етапом
перевірки знань можуть бути письмові відповіді
учнів на блок запитань, що входять до
відповідного модуля.
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11 клас
Модуль «складне речення». Складносурядне
речення". Письмове завдання до міні-модуля
№1
завдання до міні-модуля №1
Запитання

Відповіді

Як називаються речення, утворені з двох чи кількох Складне
простих речень, об'єднаних в одне ціле?
Які розрізняють види складних речень?

Сполучникове,
безсполучникове

Від чого залежить розрізнення речень на види?

Від способу поєднання
простих речень.

На які групи поділяються сполучникові складні Складносурядні,
речення?
складнопідрядні
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Якими за метою висловлювання бувають складні Розповідні, питальні,
речення?
спонукальні
Як називаються речення, утворені з кількох Складносурядні
простих, рівноправних незалежних речень?
Як називаються речення, утворені з двох, одне з Складнопідрядні
яких залежить від іншого?
Які
засоби
зв'язку
складносурядному?

простих

речень

у Зміст,
сурядні
сполучники, інтонація

Які
засоби
зв'язку
складнопідрядному?

простих

речень

у Зміст,
підрядні
сполучники, інтонація

Які
засоби
зв'язку
простих
безсполучниковому реченні?

речень

у Зміст, інтонація

Графічно зобразити складносурядне речення, у
якому двоє простих речень з'єднані сполучником і,
за метою висловлювання воно окличне

11 клас
Модуль „ Складне речення. Складносурядне
речення"
Індивідуальне завдання до міні-модуля
„Складносурядне речення, його будова і засоби
зв'язку в ньому"
1. Які за характером прості речення у
складносурядному? 2.Підкреслити граматичні
основи, розставити розділові знаки, визначити
смислові зв'язки між простими реченнями у
складносурядному, зробити схему.
Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і
котиться, виблискуючи та шумуючи.
(М. Вороний)
3.Скласти речення за схемами:
Іа

Індивідуальне
завдання.
Записати
речення, Індивідуальна картка
визначити граматичні основи, вказати вид і групу
речення.

Другим етапом – індивідуальне завдання, яке
включає 3 запитань, одне з яких містить
теоретичний характер, а двоє наступних –
практичні навички.
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Третій етап – самостійна робота, характер якої
носить перевірку вироблених навичок з
виучуваного модуля.
(Дивись додаток «Модуль 1»)
Четвертий етап – це тематична атестація, що
складається з двох рівнів: заліку і контрольного
диктанту з тестами.(Дивись додаток «Тематичне
оцінювання»)
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Розділ II
Ідею вивчення матеріалу укрупненими
дидактичними одиницями у своєму педагогічному
процесі реалізовано і в іншій методиці проведення
навчальних занять, що зумовило зміну їх
структури. Думка, що у 11 класах, які до того ж є
підготовленими, матеріал доцільно структурувати
до уроку великими, логічно завершеними
частинами (блоками), що об'єднані основними
одиницями різних мовних рівнів: фонемою,
морфемою, лексемою, частиною мови, членом
речення, реченням. Звідси виходить, що логічно
завершеною частиною можна назвати систему
понять згрупованих навколо стрижневого поняття
(принципу, закономірності).
21

Увесь програмовий матеріал розподілено на
навчальні заняття з укрупненими дидактичними
одиницями на великі за обсягом і малі (наприклад,
у 11 класі до першого типу можна віднести „
Двоскладне просте речення", а до другого – „
Речення з однорідними членами")
(Дивись додаток «Речення з однорідними
членами (урок-гра))
Використання технології вивчення мови
укрупненими частинами виробляє у творчій
лабораторії певну методику:
1.Обов'язковість
наочного
пізнавального
матеріалу: опорних конспектів чи логічних схем,
таблиць;
2.Повторення
вивченого
матеріалу,
пов'язаного із виучуваним блоком;
3. Висока свідома самостійність учнів на
уроці;
4.Орієнтовно-консультативна позиція вчителя
у процесі осмислення і закріплення матеріалу
блока;
5.Висока мовленнєва активність учнів;
6.Індивідуальний підхід до учня через
диференціацію завдань.
Це дає можливість швидко завершити
теоретичний курс і перейти до узагальнення і
закріплення знань.
Застосовуючи
технологію
вивчення
укрупненими частинами (блочну технологію),
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можна розподілити всю кількість відведених
уроків на вивчення даного блоку на уроки-теорії,
уроки-пратики, уроки контролю. Вище згадану
технологію доречно використовувати при вивченні
мови у 11 класі. Ось приклад одного із блоків.
(Дивись додаток 3)
Речення з однорідними членами
блок № 1
№ К-ть ДатаЗміст роботи
з/п годин
1. 1
Уроки теорії
Поняття
про
речення
з
однорідними членами речення
(урок-лекція)
Поняття
про
речення
з
2. 1
однорідними членами речення
(урок-залік для сильних учнів,
консультації)
3-4 2
Уроки – практики
Розділові знаки між однорідними
членами речення (часткові заліки,
консультації, контроль).
Узагальнюючи
слова
при
5-6 2
однорідних
членах
речення
(часткові заліки, консультації,
контроль).
Однорідні
та
неоднорідні
7-8 2
означення та обставини (часткові
заліки, консультації, контроль).
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9- 2
10
11 1

Вживання
однорідних
членів
речення
(часткові
заліки,
консультації, контроль).
Уроки-контрольні
Тематична атестація (диктант,
тестові завдання за темою).

Програмовий матеріал передбачає на вивчення
цієї теми 11 годин. Його варто розподілити на 2
уроки теоретичні, 8 – практичних, і 1 – тематичну
атестацію. На першому теоретичному уроці
учитель виступає як інформатор – лектор і подає
учням весь теоретичний матеріал блоку,
ознайомлює із опорними плакатами, схемами,
таблицями.
На першому уроці відводиться багато часу
повторювальному матеріалу, що безпосередньо
стосується теми яка вивчається. Так при вивченні
теми „ Однорічні члени речення" обов'язковим на
навчальних заняттях є повторення теми „
Сполучник". На цьому ж уроці пред'являється
учням система запитань до усного заліку з
інформацією про можливу відповідь, порядок
синтаксичного розбору речень з однорідними
членами.
Речення з однорідними членами
(укрупнений блок № 1)
Система запитань до теми
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№
з/п

Запитання до теми

1 Що таке однорідні члени
речення?
2 Яка їх роль у межах одного
рядка?
3 Які це поширені однорідні члени
речення?
4 Як виражаються однорідні члени
речення?
5 Скільки може бути рядів ОЧР у
межах одного речення?
6 Як з'єднаються між собою ОЧР?
7 Яка інтонація речень ОЧР?
8 Який розділовий знак ставиться
між ОЧР?
9 Коли ставиться кома між ОЧР?
10 Які означення є однорідними?
11 Які означення є неоднорідними?
12 Чим виражені неоднорідні
означення?
13 Яка роль узагальнюючих слів
при однорідних членах речення?
14 А ОЧР при узагальнюючих
словах?
15 Яким членом речення
виступають узагальнюючи
25

ВІДПОВІДЬ
і3
підручника
52
52
53
53
53
52
53
63
63
58-59
59
59
53
53
53

слова?
16 Чим виражені узагальнюючи
слова?
17 Де може стояти УС в реченні з
ОЧР?
18 Чи міняється інтонація речень
від місця УС7
19 Коли вживається двокрапка при
УС?
20 Коли вживається тире при УС?
21 Коли в одному реченні може
вживатися і двокрапка, і тире?

54
53
53
64
64
64

Порядок синтаксичного розбору речення з ОЧР
1.Знайти граматичну основу і вказати, що речення
просте.
2.Тип речення за метою висловлювання
(розповідне, питальне, спонукальне і окличне).
3. Двоскладне чи односкладне (означено-особове,
неозначено-особове, безособове, називне).
4.Повне чи неповне.
5.Вказати, що речення ускладнене ОЧР або ОЧР з
УС.
6.Які це однорідні члени речення? Як вони з'єднані
між собою (сполучниками, інтонацією, мішаним
зв'язком)?
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7.Розібрати речення за членами: головні,
другорядні. 8.Пояснити пунктограми.
Уже
на
другому
уроці-теорії
добре
підготовлені учні складають усний залік,
консультуються відносно незрозумілих питань.
Наступні 8 уроків призначаються для
складання
поетапних
заліків
в
міру
підготовленості учнів. Але найголовніше їх
призначення у виробленні практичних навиків,
одержаних з даної теми. Учні виконують обсяг
письмових робіт підручника, індивідуальні
завдання.
Як уже зазначалось вище, така система
навчання вимагає високу свідомість учня щодо
самостійності у оволодінні знаннями. Тому учень
сам координує своїми можливостями під час
ознайомлення із даною темою, хоча перед всіма
учнями виставлений певний об'єм матеріалу, який
є обов'язковим.
Після його осмислення учні переходять до
індивідуальних завдань. Самостійна робота
кожного учня контролюється нею як учителемконсультантом.
Кожне
письмове
завдання
перевіряється, виявлені помилки у письмових
вправах і індивідуальних завданнях аналізуються
через повторення теоретичного матеріалу.
Усі 8 уроків-практиків набувають характеру
творчої співпраці між учнем і учителем. Сама
творча атмосфера, коли учень виступає у ролі

науковця-дослідника, не вносить одноманітності.
Але варто розряджати атмосферу учнівськими
повідомленнями, що розширюють знання теми.
Отже, доцільно учням послухати повідомлення
про «Роль сполучників при однорідних членах
речення».
Під кінець уроків-практиків, коли учні
достатньо підготовлені, проводиться один із
нетрадиційних уроків. (Дивись додаток 3)
ТЕМА. Речення з однорідними членами (урокгра)
МЕТА. У нетрадиційній формі закріпити
смислові та інтонаційні особливості речень із
однорідними
членами,
правила
уживання
розділових знаків при них, формування вміння
правильно ставити розділові знаки у синтаксичних
конструкціях із однорідними членами, правила
уживання розділових знаків при них, формування
вміння правильно ставити розділові знаки у
синтаксичних конструкціях із однорідними
членами речення, будувати такі синтаксичні
конструкції.
ОБЛАДНАННЯ: таблиці, опорні плакати,
листи обліку для команд, емблема клубу „ Що?
Де? Коли?" сова, номери команд, магнітофон для
музичної паузи, чорний ящик.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань.
1. Вступне слово вчителя.
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2. Розминка для знавців – повторення всіх
ключових запитань теми.
3. Визначення часу для обдумування запитання й
кількість балів за відповідь (2 хвилини). Обрання
арбітрів із числа учасників гри.
II. Узагальнення і закріплення вивченого
матеріалу.
1. Гра „ Що? Де? Коли?"
Орієнтовні запитання для раундів (6 конвертів).
2. Знайти помилку і виправити речення.
На городі влітку ростуть гарбузи, дині, картопля,
овочі, квасоля, горох.
3. Чому у реченні „ Рястом, жовтоцвітом,
ромашкою все заквітчала весна" – хоч тут є слово
все, і однорідні члени, ні двокрапки, ні тире
немає?
4. Чому у першому реченні є кома перед і, а у
другому реченні немає? Дорога була слизька, і
сани йшли в затоки. Василько оглянув сани і мало
не
заплакав. (М.Коцюбинський).
5. Скласти речення у якому б однорідні члени
протиставлялися.
6. Підкреслити однорідні члени речення .
Теплий вітер цілує коліна і лоскоче вуста і плечі
(В.Сосюра)
7. Знайти у реченні однорідні і неоднорідні
означення.

І, здавалось, то були вже не згуки дерев'яної
засмальцьованої палички, а гострі, колючі думки,
які на чорних незримих крилах летіли й билися в
душі.
III. Домашнє завдання (арбітри заздалегідь під
керівництвом
учителя
оцінюють
домашнє
завдання команд).
Орієнтовне домашнє завдання.
1. Скласти похвальну поезію звертанню,
використовуючи при цьому однорідні члени
речення.
Звертання
Звертання – це слово, сполучення слів,
(Хто як це поняття завчити зумів)
Це назва особи, предмета, тебе, До кого нам мовець розмову веде.
О земле прекрасна!
О рідна Вкраїно!
Матусю єдина, кохана дитино...
В словах щира правда,
В словах почуття,
В словах цих захована сутність життя
Дорожчі за все ці звичайні слова,
Незмінної величі в них не бува,
У них – сонця сяйво, краплина роси,
І повні вони неземної краси.
Важливі слова ці у мові людській, Вони нам
потрібні,
Як морю прибій...
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Без них, як без сонця,
Життя неможливе,
Воно стане сіре, сумне, нещасливе.
IV. Виконати тестове завдання.
I завдання.
1. Які члени речення в одному плані
стосуються того самого слова і відповідають на
одне і те питання:
а) головні,
б) однорідні,
в) другорядні.
2. Знайти помилку в реченні.
На полях, луках і садках лежить сніг.
II завдання.
1. Два означення однорідні, якщо:
а) першим стоїть непоширене, а друге поширене;
б) першим стоїть поширене, а другим –
непоширене;
в) стоять у реченні у різних місцях.
2. Утворити речення. Пояснити розділові
знаки. Синій, заволочений (обрій). Затягнутий
хмарами, низький (небо).
III завдання.
1. Яка схема відповідає однорідним реченням
вжитих у реченні: „Ми маємо право на сум і любов
на щастя на сонце і води"
(В. Симоненко)
Розставити розділові знаки:
а) О і О;

б)О і О, О і О;
в) О, і, О, О, О, і О;
г)О, а О, а О.
2. Скласти речення із однорідними членами
речення за схемою: О і О, О і О.
IV завдання
1. Який розділовий знак поставимо між двома
однорідними членами речення, якщо другий член
протиставляється
першому, виражає причину, швидку зміну подій:
а) кому;
б) крапку з комою;
в) тире;
2. Чому у першому реченні кома не
ставиться, а у другому
ставиться?
Кожна людина повинна відповідати за все добре і
за все погане. Бо життя – то широка ріка, яка
вбирає в себе і чисті джерельні води, і каламутні
потоки після грозової зливи.
(І.Цюпа)
V завдання.
1. Де буде стояти узагальнююче слово, якщо
у реченні з однорідними членами вжито
двокрапку:
а) перед однорідними членами речення;
б) після однорідних членів речення;
в) на початку речення.
2. Увести у речення узагальнююче слово.
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Протоптані від хат стежки бігли до школи, до
криниці, до ставка.
VI завдання.
1.
Яким
членом
речення
виступає
узагальнююче слово:
а) додатком;
б) підметом;
в) тим членом речення, що і однорідні члени
речення.
2. Чому у реченні між означеннями не стоїть
кома?
Крізь прозорі хмарки іноді пробивається рожевий
сонячний промінь. (О.Копиленко)
V. Підведення підсумків – підрахунок балів з
урахуванням виконаного домашнього завдання,
заповнення листів обліку кожної команди
арбітрами. Капітани команди і вчитель підводять
підсумки.
VI. Підсумок уроку.
Заключне слово вчителя.
VII. Повторення теоретичного матеріалу за
темою „Речення із однорідними членами" до
тематичної атестації.
Вивчення української мови укрупненими
блоками
вимагає
особливого
підходу
в
оцінюванні. Отже, не тільки тематична атестація
визначить тематичний бал, а і бал за усний залік та
бал за виконання практичного обов'язкового і
додаткового індивідуального завдання.
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Рейтинг – лист 11 клас Модуль „Складне
речення. Складносурядне речення"
Вид
Мініробот модуль
и
1
2

3

4

5

6

Письмове
завдання
Індивідуал
ьне
завдання

Дата
проведення
міні-модуля
Складна
речення.

Складносурядн
е речення, його
будова і засоби
зв'язку в ньому.
Мовний
Смислові
диктант
зв'язки
між
простими
реченнями
в
складносурядн
ому.
Мовний
Розділові знаки
диктант
між простими
реченнями
в
складносурядн
ому.
Самостійна Розділові знаки
робота
між простими
реченнями
у
складносурядн
ому
Самостійна Узагальнення і
робота
систематизація
вивченого про
складне,
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Максимал
Дата
ьна к-сть пересклада
балів
ння мінімодуля
21.09.
12
26.09.

12

28.09.

12

03.10.

12

05.10.

12

10.10.

12

ВИСНОВКИ

складносурядне
речення.

7

Тематична Залік.
12.10. 17.10.
атестація Контрольний
диктант. Тести.
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Використання елементів нових освітніх
технологій у процесі вивчення мови у педагогічній
практиці дає можливість сформулювати такі
висновки.
Світова практика у багатьох країнах, а
останнім часом і вітчизняна, а також особиста
практика
переконують
у
ефективності
запровадження нових освітніх технологій, що
виявляється у чіткості поставленої мети і
завдання; послідовному виконанні їх.
Модульно-рейтингова система вивчення мови
укрупненими блоками:
• забезпечують
гарантованість
запрограмованого кінцевого результату;
• вилучають малоефективні засоби, на зміну
яким приходять нові розробки педагогічної
технології;
• сприяють міцному, швидкому системному
засвоєнню знань;
• виробляють
навички
самостійності
у
оволодінні знаннями;
• стимулюють широке вивчення предмета;
• формують ставлення самого учня до
пізнавальної діяльності;
• виключають епізодичність у навчальному
процесі,
виробляючи
принципи
систематичності;
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• узгоджують із диференційованим підходом,
індивідуальним контролем, із індивідуальнопсихологічними особливостями учнів;
• активізують діяльність учнів;
• забезпечують оптимальні умови навчання;
• вчать учнів учитися;
• урізноманітнюють діяльність учня і учителя;
• приводять
в
систему
повторюваності
матеріалу;
• активізують мовленнєву активність учнів;
• формують
індивідуальний
підхід
у
оцінюванні.
Упровадження елементів нових освітніх
технологій відчутне у результативності. Якщо
порівняти результати оцінювання учнів під кінець
навчального року в 1І класі і на початку 11 класу
за перший семестр, то можна помітити позитивні
зрушення.
Таблиця "Результати досягнень учнів"
(18 учнів)
Річний бал
Бал за І
Рівні
10 клас
ВідсотоксеместрВідсоток
11 клас
Високий 12-1
12-3
11-4
33,3
11-2
38,9
10-1
10-2
Достатній9-2
9-3
8-3
33,3
8-3
44,5
37

7-1
Середній 6-3
5-2
4-1
Низький 3-0
2-0
1 -0

33,3

0
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7-2
6-2
5-1
4-0
3-0
2-0
1 -0

16,6

0

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Висунуті часом проблеми переорієнтації
діяльності людини, коли процес і результат
діяльності залежать від впливу суб'єкта на цю
діяльність, створюють новий образ учня: не
пасивного спостерігача, а активного діяча, що
зумовлює нові підходи у спілкуванні з ним і
навчанні.
Саме таким підходом можна вважати
використання елементів нових освітніх технологій
у процесі вивчення мови.
Ефективність використання нових освітніх
технологій досягається при умові врахування
таких рекомендацій:
- вивчення можливостей класу,
- проведення підготовчої роботи (класи
повинні
бути
добре
підготовленими,
з
гуманітарним нахилом),
- створення індивідуального робочого місця (
один учень за партою),
- широкий підбір додаткового матеріалу з
урахуванням
індивідуального
підходу,
диференціація,
- забезпечення наочним ілюстративним
матеріалом,
- вивчення мови за даною технологією з 8
класу, фрагментарно – з 6-7 класу як підготовка до
повного переходу на дану технологію.
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Пропонуємо поділ програмового матеріалу 811 класів на модулі ( міні-модулі) за модульнорейтинговою системою.
№

Модуль

К-сть
годин

1. Просте речення. Односкладні
речення
2. Неповні речення
3. Речення
з
однорідними
членами
4. Речення із звертаннями,
вставними словами

10

К-сть
мінімодулів
2

5
11

1
2

10

2

5. Речення з відокремленими
членами
6. Пряма і непряма мова. Діалог

17

3

10

2

Для тих, хто матиме бажання провести
аналогічне дослідження, приклад анкети повністю.
I. Чому ти вчиш українську мову?
1. Це моя рідна мова.
2. Це шкільний предмет, як і всі інші.
З. Бо хочу глибше знати мову українського
народу.
4. Бо змушують батьки.
5. Щоб клас не підводити.
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II. Чому ти хочеш мати з української мови
«12»?
І. Бо подобається сама мова.
2.Щоб бути круглим відмінником.
З.Щоб бути кращим серед учнів.
4.Щоб дома не сварили.
5.Щоб бути грамотною людиною.
6. Щоб піти вчитись на філфак.
7. Бо подобається вчителька української мови
і літератури. Не хочу мати «п'ятірки»:
1.Бо оцінка мені байдужа.
2.Бо в житті мовою не буду користуватись
ніде.
З.Бо не зможу витягнути на «12».
4.Бо для майбутньої професії вона мені не
потрібна.
III. Що є для тебе зразком культури мовлення?
1.Мова батьків.
2.Мова учителів.
З.Мова однокласників, друзів.
4.Художні твори.
5.Мова радіо і телебачення.
IV. Де ти користуєшся українською мовою?
І.Лише дома у розмові з:
а) батьками;
б) бабусею чи дідусем.
2.Лише на уроках:
а) на всіх уроках;
б) лише на уроках української мови

З.У транспорті.
4.У розмові з друзями.
5.У всіх ситуаціях спілкування.
V. Яке викладання тобі подобається?
І.Коли правило виводять із прикладів.
2.Коли приклади ілюструють правило.
З.Коли виконуєш творчі роботи (пишеш
перекази, твори, придумуєш речення, аналізуєш
тексти, перекладаєш).
4.Коли пояснюють, як і де те чи інше правило
можна застосувати в практичному мовленні (в
житті).
5.Коли красиво, образно говорять, наводять
гарні приклади.
6.Коли виводять і аналізують схеми
граматичних конструкцій.
VI. Чи подобаються тобі підручники з
української мови і чому?
І.Так:
1. Гарно надруковані.
2.Цікаві й різноманітні вправи.
3.Зрозумілі правила.
4.3мушують думати.
5.Легкі завдання.
ІІ.НІ:
1. Погані на вигляд.
2.Незрозуміло написані.
3.Нецікаві вправи.
4.Важкі завдання.
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5.Надто легкі завдання.
Не вдаючись до детального коментування,слід
зауважити, що естетична й утилітарна ( практична)
ознаки діяльності на уроках мови переважають, а
для школи ж важливо ще й навчити учнів учитися.
Це актуально насамперед тому, що мнемічна
(запам'ятовувальна) діяльність людини має як
загальні, так і специфічні риси, які залежать від
віку, особливостей нервової системи, рівня
розумового розвитку, рівня здобутих раніше знань
(«порожня» голова не міркує») кожної дитини.
Учителеві належало б знати, який тип пам'яті
переважає у того чи іншого учня: в одного –
моторна (її називають «пам'ять-звичка» або
«пам'ять тіла»), в іншого – образна, або наочна
(зорова, слухова, нюхова, дотикова, смакова), ще в
іншого – емоційна, яка адаптує людину до того,
що відбувається, відволікає від поганого і
спрямовує на добре. Має рацію М. Я. Чутко, коли
твердить, що важко знайти такого учня, у якого
пам'ять тільки «погана», або тільки «добра»– як
правило, вона різна. На жаль, наші учні не
усвідомлюють (а усвідомити їм не допомагають ні
сім'я, ні колеги учителя-філолога), що не всі
будуть фізиками чи біологами, але всі матимуть в
житті справу з мовою, тому для запам'ятовування,
збереження і відтворення знань з мови не може
бути жодного «нездібного» учня. «Якими б не
були здібності людини, вони тісно пов'язані з її

інтелектом, волею, характером – усім психічним
складом особистості в цілому», через те вони
глибоко індивідуальні (щоправда, відмова деяких
учнів від вивчення української мови з причини
«нездібності» до мов або «за станом здоров'я»
пояснювалася не лише індивідуальним психічним
складом
дитини,
а
й
тенденцією,
що
підтримувалась у певному середовищі). Ми
погоджуємось з висновком психологів про те, що
відмінність типів нервової системи позначається
навіть на особливостях мовленнєвих конструкцій:
«більша конспективність мовлення у «сильних»,
більша розгорнутість, складність конструкцій – у
«слабких»; проте ті й ті однаково успішно
впораються із завданнями, якщо їм надати
можливість іти власним темпом». Як тут важливо
мати терпіння (імпульсивних, гарячкових –
стримувати, повільних, млявих – навчати відваги),
доброзичливість і ... час! А це з'явиться тоді, коли
вчитель зможе працювати не лише за власним
методом, а й за власною програмою, яку він
підготує для кожного конкретного класу. Тобто,
якщо виникає (чи ставиться) творче завдання, то в
процесі його виконання людина (і вчитель, і учень)
сама повинна знаходити спосіб, яким творчо
виконуватиме це завдання. І все ж деякими
загальними вказівками не варто нехтувати:
1) слід пам'ятати про часову послідовність
розвитку навичок і вмінь; ускладнюючи завдання,
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спиратись на попередній досвід учня, здобуті
знання, здійснювати міжпредметні зв'язки;
2) давати дітям більше самостійності,
ініціативи у виконанні про грами, оскільки
навчання мовлення не може бути цілком
(абсолютно) керованим.
3) вправи варто чітко поділяти на мовні і
мовленнєві, дбаючи про їх різноманітність і таку
кількість, яка була б достатньою для набуття
навичок, ускладнювати їх (вправи не повинні
привчати учнів до одноманітних дій, проте в
основі добору вправ мусять лежати певна система,
чітко спланована послідовність); домагатися
точності їх виконання, для чого мету завдання слід
формулювати чітко; пояснювати учням, яких
успіхів досягнуто (результати поступу), які
прогалини, недоліки ліквідовано, якою є
перспектива;
4) навчити учнів автоматично (миттєво)
застосовувати граматичне (орфографічне й
пунктуаційне) правило, пам'ятати, що для
грамотності мало того, щоб людина знала правило;
5) зробити учня учасником спостережень над
мовою, «вести його тією ж дорогою, якою йшло
людство, створюючи граматику»;
6) дбати про систему знань – тільки це
забезпечить володіння знаннями, «владу» над
ними;

7) пам'ятати, що характер мовлення (з
психологічної точки зору) слід визначати як
стосовно людських взаємин (це ж засіб
спілкування з метою передачі смислу), так і щодо
психіки людини в цілому; тому, оцінюючи знання
учня і результати своєї праці, учитель зважає і на
реалізацію дитиною у мовленні думки, і на
соціальні та особистісні позиції цього учня;
8) оскільки успішність з мови безпосередньо
зумовлюється інтересом до предмета, слід
виховувати цей інтерес, і не тільки до
зовнішнього, естетичного боку, а й до змісту, до
сутності мови;
9) оскільки особистість учителя, його знання,
хист, ставлення до свого предмета – один із
мотивів навчання, треба дбати, щоб учень ним
скористався.
Отже, педагогічна діяльність має справу з
життєво важливою ділянкою людського організму
–
мозком,
інтелектом,
учить,
виховує
інтелектуальну основу суспільства. Якщо людина
оволодіє мовою, вона оволодіє духовним началом
свого народу, а значить – здатна буде йому
служити, примножувати його матеріальні і
культурні цінності. Тому зерна, посіяні на уроках
рідної мови, повинні проростати на всій ниві
освіти – на всіх уроках в школі.
Отже, байдужих до оцінки серед анкетованих
учнів практично не було. Показовим є те, що не
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виявлено в учнів бажання «виділитись», «не
підводити клас», як, власне, і прагнення «глибоко
знати мову українського народу».
Звичайно, значення для людини того чи
іншого мотиву залежить від багатьох факторів:
віку дитини, рівня її вихованості, розумових
здібностей
та
інтелектуального
розвитку,
суспільних і соціальних умов, у яких проходить
навчання, від оточення, професійної і педагогічної
майстерності учителя, соціальної перспективи
навчання (вивчення конкретного предмета).
Оскільки дії (поводження) учня в процесі
навчання залежать, як правило, від того, яке місце
відводиться учневі в цьому процесі (пасивного
поглинача пропонованої інформації чи активного
пошуковця),
то
загострюється
проблема
правильності
установки
(як
кажуть
психотерапевти) на навчання, що вимагає від
учителя не просто знання свого предмета, а
постійної творчості. Характер установок почасти
зумовлюється змістом матеріалу.
Отже, «навчання як творче засвоєння, здобуття
знань залежить від трьох факторів – від того, чому
навчають, від того, хто і як навчає, і від того, кого
навчають». Якщо учень матиме позитивне
ставлення, інтерес, схильність до вивчення
української мови, якщо він буде цілеспрямованим,
наполегливим, організованим, зосередженим,

діставатиме задоволення від роботи на уроках
мови і під час самопідготовки.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
МОДУЛЬ 1
Тема. Види складних речень. Інтонування
різних видів складних речень.
Мета: закріпити теоретичні знання про
різновиди складних речень; сприяти формуванню
вмінь конструювати та моделювати знання,
замінювати одні конструкції іншими і виявляти
зміни в синтаксичних та смислових відношеннях
між частинами; встановлювати зв'язки між
мовними явищами на основі їх зіставлення;
розвивати культуру усного мовлення, спонукати
учнів до виконання творчих завдань; стимулювати
до вибору мовних явищ; виховувати інтерес до
рідної мови.
Тип уроку: застосування набутої інформації,
поглиблення й поновлення знань, умінь і навичок.
Людина розвивається
лише в діяльності.
Б. Теплов
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань, умінь
Експрес-опитування з теми «Просте речення».
–
Які
граматичні
ознаки
розповідних,
спонукальних і питальних речень?
– Які дієслова можуть виконувати допоміжну роль
у дієслівному складеному присудку?
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– Які дієслова, крім дієслівної зв'язки є, можуть
входити до іменного складеного присудка?
– Наведіть приклади узгоджених і неузгоджених
означень.
– Чому прикладка визначається як різновид
означення?
Бліц-турнір «Розпізнання підметів і присудків».
Прочитайте речення, визначте граматичні центри,
схарактеризуйте їх.
І кожний з нас те знав, що слави нам не буде
(І.Франко). Ми з ним приятелі (О.Довженко).
«Садок вишневий коло хати» – зразок геніальності
й простоти в поезії. Ждемо ми ждемо. А я візьми й
скажи (За Г. Козачук). Поезія – це завжди
неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі
(Л.Костенко). Життя людське багатогранне, і
кожна його пора по-своєму прекрасна (/. Цюпа).
Самостійна робота (виконання різнорівневих
завдань).
1) Поясніть у реченні розділові знаки. У своїх
добротах і широтах і тлінь і попіл – не біда (А.
Малишко).
2) Перепишіть речення, вставляючи, де треба,
відповідні розділові знаки.
На ослонах на сталі на припічку скрізь
понаставлено немитого начиння горщиків мисок
ложок.
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3)Складіть речення, в якому б були відокремлені
додатки й уточнюючі обставини. Поясніть
розділові знаки.
II.
Мотивація
навчальної
діяльності.
Повідомлення теми, мети, завдань уроків
1. Осмислення тез, висловлювання припущень
щодо теми й мети уроку.
Складним називається

Засобами вираження
відношень між
окремими частинами
складного речення
можуть бути:
а)
сполучник
й
сполучні
слова
(аналітичний
засіб);
б)
ритмомелодійні
засоби
(безсполучниковість);
в)
поєднання
аналітичного засобу з
безсполучниковістю
(Б. Кулик)

таке речення, яке
складається з кількох
простих речень, із
смислового боку
об'єднаних за
допомогою тих чи інших
синтаксичних засобів в
одне граматичне ціле.

Основний тип складних речень
становлять речення мінімальної
будови, що завжди включають дві
граматичні основи, мають один
рівень членування на межі частин
(К. Шульжук)
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Зміст
складного
речення
обумовлюється
змістом його частин
(Г. Козачук)

і
У всякому складному реченні його частини становлять
одне зв'язне ціле так що, коли взяті ці частини окремо,
вони вже не можуть повністю зберегти попередній зміст
або навіть зовсім неможливі
(В. Богородщький)

III. Опрацювання нового матеріалу.
1. Аналіз текстів.
Текст 1
Чи був колись початок Всесвіту? Чи буде його
кінець? – людині болісно хотілося дізнатися про
це, розкрити таємниці походження світів,
таємницю космічної вічності. І люди дійсно йшли
в пустелі, віддалялися в гори – ставали
відлюдниками, щоб ніхто не заважав їм
зосередитися на роздумах про докорінні питання
буття. Голос Безмовності підказав їм, що нашого
Всесвіту колись не було, що життя Всесвіту не
нескінченне, що наступить смерть Космосу, але
через деякий час знову відродиться життя в
періодичних циклах Буття і Небуття. Всесвіт
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вічний (Це суть першої великої таємниці
Космосу).
Друга Велика таємниця Космосу розповідає
про процес створення Космічної Матерії. Згідно з
нею первинним матеріалом для Космічної Матерії
була передкосмічна субстанція. Ця «розчинена»
матерія неймовірно розріджена тонка субстанція. З
неї створювалися всі види Космічної Матерії – від
найтоншої до найбільш грубої. Легенди
розрізняють сім ступенів тонкості її. З них тільки
сьомий найнижчий, найгрубіший стан видимий
фізичним оком: це матерія нашого фізичного
світу. Шість інших вищих станів невидимі і нашим
фізичним чуттям недоступні.
Як ставитись до цих легенд? Що це? Казка чи
вигадка, чи реальність? (За В. Кандибою)
Текст 2
Зі шкільної лави нас переконують у тому, що
людина походить від мавпи. Чи так це? Відповідно
до сучасних досягнень науки виявилося, що ми
зовсім не нащадки пітекантропа. У нас взагалі
немає предків. Та знаменна мавпа, яку вигадав
Дарвін, доросла тільки до неандертальця. А потім
зникла відразу! І не так уже давно: всього 35 тисяч
років тому. А місце неандертальців, їх біологічну
нішу зайняли кроманьйонці, що з'явилися невідомо
звідки. Еволюція їм не була потрібна, оскільки
кроманьйонці від нас нічим не відрізняються. З
ними, однак, є проблеми. Вони наче з

«інкубатора» вискочили. Тільки де він був, той
«інкубатор»? Питання не пусте. Для наших
біохімічних процесів необхідний молібден. А на
Землі він зустрічається занадто рідко. І якби ми
розвивалися за законами Дарвіна, молібдену в
нашому організмі не було б зовсім. Пояснення, яке
лежить на поверхні: «інкубатори знаходяться на
планеті, багатій молібденом». Це видається
неймовірним. (За В. Кандибою)
Текст З
На жаль, пізнанню таємниць аномальних явищ
ми тільки нещодавно почали приділяти увагу.
Академік Ю.А.Фомін, аналізуючи стан російської
науки, зауважував, що вона або з порога відмітає
повідомлення про аномальні явища, або взагалі
обходить їх мовчанкою. Але факти – річ уперта,
вони постійно нагадують про себе, і стає все важче
обмежуватися загальними міркуваннями, що
нічого не значать. Відсутність яких-небудь
пояснень породжує різного роду гіпотези,
позбавлені серйозних обґрунтувань. Непізнаність
аномальних явищ свідчить про те, що існує Щось
таке, що видається на сьогодні чимось новим,
недоступним розумінню з позиції нашого
сучасного
світогляду.
Тому
Ю.А.Фомін
рекомендує відмовитися від звичних стереотипів
мислення,
виробити
новий,досконаліший
світогляд і тільки після цього з нових позицій
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вирішувати
проблеми
розкриття
відомих
аномальних явищ. (За В. Кандибою)
Завдання й запитання до текстів.
1) Придумайте заголовки текстів.
2) Доведіть, що тексти поєднуються однією
темою.
3) Визначте стиль кожного тексту.
4) Підготуйте монологічні виступи на теми: «Чи
існує космічний розум?»
«А може, людина й походить насправді від
мавпи?»
5) Виявіть у текстах прості й складні речення.
6) Поясніть розділові знаки.
7) Ще раз прочитайте складні речення, визначте їх
різновиди.
8) Поясніть правопис виділених слів.
2. Стилістичний експеримент.
1)
Трансформуйте
прості
речення
в
складносурядні (СС) та складнопідрядні (СП).
Визначте синтаксичні центри, виявіть смислові
зв'язки між частинами складних речень; установіть
логічні наголоси. Поясніть правопис виділених
слів.
2) Користуючись схемою, виявіть смислові й
синтаксичні зв'язки між простими реченнями у
складному, виявіть інтонацію складних речень
(текст4).

Схема.
Основні
засоби
смислових
і
синтаксичних
зв'язків
між
простими
реченнями, що входять до складного
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Засоби зв’язку
Сполучники

спільні
другорядні члени

сполучні слова
лексичні і
фразеологічні
засоб
співвідносні слова
співвідношення
видочасових і
способових форм
присудка
порядок речень

інтонація

Текст 4
Придивіться уважно до стільників, зверніть
увагу на бджолині комірки, і ви переконаєтесь у
майстерності будівників, прекрасній гармонійності
всіх їхніх складових елементів. Досліджуючи
геометрію стільників, розгадуючи їх мудру
архітектуру, вчені встановили, що бджоли
надають будові комірок такої форми, при якій
найменше витрачається будівельного матеріалу
(воску) і максимально використовується простір.

Стільник складається з двох шарів призматичних
комірок, повернутих на різні боки.
Бджоли, зводячи комірки, без кінця крутяться
в них, в результаті чого утворюються циліндри,
щільно підігнані один до одного.
(За М. Конфоровичем)
Картка-інформатор
Інтонація у складному реченні не тільки
об'єднує в одне граматичне ціле окремі речення,
надаючи вислову смислової закінченості, а й
виражає різноманітні смислові взаємовідношення
між об'єднуваними реченнями. Виключно важливу
роль вона відіграє в безсполучникових реченнях.
Розрізняють такі типи інтонації:
– перелічення;
– протиставлення;
– зіставлення;
– інтонація, що виражає причиново –
наслідкові, умовно-наслідкові, часові відношення;
відношення
зумовленості
дії,
попередньороз'яснювальні та інші.
3. Творчі завдання на стимулювання школярів
до вибору мовних явищ.
(Робота виконується в групах, завдання учні
обирають самостійно).
1) Використовуючи дієслова у формі
теперішнього або минулого часу недоконаного
виду, складіть міні-текст-розповідь, в якому між
частинами його були б видові чи часові зв'язки.

2) Складіть міні-текст-опис, використовуючи
лексичні елементи зв'язку між частинами
складного речення (займенники, прислівники,
прислівники і займенники).
3) Напишіть міні-твір-роздум, у якому б прості
речення, що входять до
складу складносурядного, мали спільний
другорядний член.
4. Практична робота (індивідуальна).
1) Замініть складнопідрядні речення з
підрядними
означальними
на
прості
ускладнені. Поясніть розділові знаки.
Черниш стояв на спостережному пункті, що був
укритий цієї ночі в полі (О. Гончар). Щедрою
рукою перекладала баба зі своєї голови в молоду
Чіпчину голову все те, що заховала її
шістдесятилітня пам'ять (Панас Мирний).
2)
Замініть
прості
речення
з
дієприслівниковими
зворотами
складнопідрядними обставинними. Поясніть
розділові знаки.
Трохи простудившись і занедужавши, Т.Г.
Шевченко виразив бажання продовжувати
мандрівку по Україні. Усі слухачі перебувають у
дуже нервовому напруженні, ніби чекаючи чогось
надзвичайного {О.Довженко).
3) Виявіть смислові зв'язки між частинами
складносурядних речень. Розставте розділові
знаки. Зробіть висновки.
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Запахла осінь в'ялим тютюном та яблуками та
тонким туманом і свіжі айстри над піском
рум'яним зоріють за зачиненим вікном (М.
Рильський). Уже й череда перейшла і тільки
шляхом ледве плуганились дві корови одбившись
од череди (/. Нечуй-Левицький). Дмухнув вітерець і
ожив стародавній той город (Д. Чайка). Дмухнув
вітерець над ставом і сліду не стало (Т. Шевченко).
Чужих два слова в пісні буде і пісня вже тоді чужа
(Д. Павличко). Вдалині хитаються дерева і синіє
задуманий прибій (В. Сосюра). Хай наше слово не
вмирає і наша правда хай живе (М. Рильський).
Всім серцем любіть Україну свою. І вічно ми
будемо з нею (В. Сосюра).
4)Установіть
смислові
зв'язки
між
частинами
складнопідрядного
речення.
Розставте розділові знаки. Виявіть вид
підрядного речення.
Коли пісні мого народу пливуть у рідних
голосах мені здається що збираю цілющі трави я в
лугах (М. Рильський). Я люблю їхати на поле тоді
як ниви зеленіють та хвилюються зеленими
хвилями коли обважнілі колоски черкаються об
голову об вуха коли ниви оцяцьковані синіми
волошками та червоними маківками (І. НечуйЛевицький). Не так серце любить щоб з ким
поділитись не так воно хоче як бог нам дає воно
жити хоче не журиться (Т.Шевченко). А що правду
креше в очі то така натура (Олесь Гончар). А хто

від правди ступить на півметра душа у нього сіра й
напівмертва (Л.Костенко). Хто волю хоче вбить
загине. Мама каже що коли уві сні літається
значить ростеш (М.Стельмах). Біда навчить кому
руку подати і від кого прийняти чесний хліб
(Д.Павличко). В той же час як надворі все вигорало
барометр уже третій день показував дощ (О.
Гончар).
5) Зіставте досліджені речення (пункт 4.4) зі
схемами, сформулюйте узагальнену думку про СС
і СП речення.
III. Оцінювання й самооцінювання
1. Індивідуалізовані завдання.
Метод навчання – метод конвертів: учитель готує
конверти з різнорівневими завданнями, а учень
вибирає конверт та виконує завдання.
Орієнтовані завдання
Конверт 1
1. Завдання на трансформування непоширених
простих речень у СС і СП.
2.Речення (неускладнені) для синтаксичного
розбору.
Конверт 2
1Завдання на поєднання поширених простих
речень у СС і СП.
2Ускладнене речення для синтаксичного розбору.
Конверт З
1Самостійне ускладнення простих речень за
допомогою вставних слів, однорідних членів
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речення, звертань, трансформування таких речень
у складні.
2Синтаксичний розбір ускладненого речення.
2.Робота у парах.
Побудуйте різні типи складних конструкцій,
використовуючи групи простих речень.
Забрудниться повітря. Стане важко дихати.
Скрізь діють зелені патрулі. Вони захищають
природу.
Кожна
людина
несе
моральну
відповідальність перед своїми внуками і
правнуками за здоров'я і долю зеленого друга. Це
вияв високої культури людини.
3.Проблемне питання.
– Чи об'єктивною є думка про те, що одну й ту ж
думку можна передати різними складними
реченнями?
Обґрунтуйте
відповідь,
використовуючи таке поняття, як «синонімія».
V. Домашнє завдання
1Напишіть творчу роботу на тему «Ти знаєш, що
ти людина».
2Складіть речення за схемами:
[ ],( ),( ),( ). ( ), [ ],( ),( ): ( ),( ),( ), [ ].
Зробіть синтаксичний аналіз речень.
3Складіть опорний конспект уроку.
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Додаток 2
МОДУЛЬ 2
Тема. Розділові знаки у складнопідрядних і
складносурядних реченнях.
Мета:
удосконалити
пунктуаційну
грамотність
шляхом
дослідження
текстів,
трансформування складних речень у прості з
дієприкметниковими
та
дієприслівниковими
зворотами; акцентувати увагу на правилах, що
пояснюють відсутність розділових знаків та
наявність коми й тире, двокрапки, крапки з комою
у складному реченні; розвивати комунікативні
вміння.
Тип уроку: удосконалення знань і набутих
умінь та навичок на основі аналізу складних
речень.
Обладнання: Книга «Співаки народів світу»,
дидактичний матеріал, схеми, таблиці, картки.
Хід уроку
• Актуалізація опорних знань і вмінь
Аналіз тексту.
Мета: виявити в тексті складні речення,
пояснити розділові знаки.
Талановита співачка
Українська сцена завжди була багата на
яскраві творчі індивідуальності. Згадаймо гордість
нашої культури – «театр корифеїв», який об'єднав
І.Тобілевича,
М.
Кропивницького,
М.
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Старицького, М. Заньковецьку та інших
талановитих театральних діячів.
Серед визначних акторів XIX – початку XX
століття
ім'я
чарівної
співачки
Соломії
Крушельницької, що мала незвичайну природну
обдарованість і своїм життям підтвердила
відданість музі класичного співу.
Вокальну освіту Соломія Амвросіївна здобула
у Львівській консерваторії у класі В. Висоцького
як мецо-сопрано. Удосконалювалася в Мілані,
куди прибула 1893 року як лірико-драматичне
сопрано. Вагнерівський репертуар вивчала у
Відні, де перебувала 1895 року.
Світогляд Крушельницької формувався під
впливом українських письменників-демократів І.
Франка і М. Павлика, з якими вона підтримувала
дружні стосунки. Велика творча дружба
пов'язувала Соломію з В. Стефаником, О.
Кобилянською, Н. Кобринською, М. Лисенком, Ф.
Шаляпіним, А. Тосканіні, Дж. Пуччіні, і саме вони
сприяли розквіту її оперного співу.
Крушельницька
показала
себе
також
блискучою інтерпретаркою українських народних
пісень, невтомною пропагандисткою творів
українських композиторів. Талановиту дочку
українського народу знав увесь світ, бо її вітали і у
Львові, і в Петербурзі, і у Варшаві, і У Відні, а
також у Мілані, Неаполі, Буенос-Айресі та НьюЙорку.

Досягши неосяжних вершин у мистецтві,
здобувши світову славу, С.Крушельницька завжди
і скрізь зберігала пам'ять про Україну, своїх рідних
і близьких. Вона впродовж життя була прекрасною
і простою у. своїй красі, доброзичливою і
гуманною. Батьківська посмішка освітлювала її
обличчя, ніби нагадуючи викарбувані на
пам'ятнику батькові слова: «Все з тобою. В плачу і
надії».
(За кн. «Співаки народів світу)
Завдання до тексту.
1) Визначте стиль тексту і тип мовлення.
2) Яка головна думка тексту?
3) Схарактеризуйте мовне оформлення тексту.
4) Поясніть розділові знаки й правопис
підкреслених слів.
5) Трансформуйте виділене просте речення у
складнопідрядне, виявіть зміну в смислових
зв'язках (ТР – трансформування речення).
6) Створіть монологічне висловлювання на
тему: «Чим зацікавив мене текст «Талановита
співачка».
II. Опрацювання нового матеріалу на
основі спостереження з метою узагальнення й
конкретизації раніше набутих знань
1. Робота із укрупненим блоком.
Розділові знаки у складному сполучниковому
реченні
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Розділові
знаки в
реченнях
[],і [] (та,а,але,зате,проте,або-або,або,чи- Кома
чи,то-то,також
[ ];і [] (речення далекі за змістом)
Крапка з
комою
Двокрапка
Види речень
СС

[] – і [] (наслідок)
[] – і [] (швидка зміна події)
[] – і [] (висновок)
[],- [] ( у другій частині говориться про
наслідок того,що повідомляється у першій
частині
[] і(й) [] ?!
То (=і) []
Чи (=або) []
або[]
[] і(й) []
Та (=і) []
Чи(=або) []
Або []
(спільний другорядний член
Види речень
СП

Тире
Кома;тире
кома не
ставиться

Розділові
знаки
в реченнях
(коли...),[ ]; (коли...),[ ],(що...); [ ],(бо...). Кома
(між головним і підрядним)
[ ],(як...);(коли...)(речення далекі за змістом) Крапка
з комою
[ [ ,(щоб...) ], [ ,(як...)]: [ ] ] (друге речення Двокрапка
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коментує перше)
(А що...) – [ ] (для інформаційного Тире
виділення)
(хто...) -[ ] (друга частина виражає
висновок,наслідок)
(А хто...), – [ ]
Кома;тире
(головна частина стоїть після підрядної і
містить висновок)
[ ],(що коли...) (речення,що починається Кома
другим сполучником,який не можна не ставиться
випустити)
[ ],(кому...) і (від кого...) (спільна частина)
[ ] (не коли...), (а який...) (підрядна
починається з не
[ ] ( і чого...), ( і звідки...) перед підрядним
сполучником стоїть сурядний (в той час
як), [ ]
Складні сполучники перш ніж, лише коли
2. Коментований диктант.
Мета: перевірити рівень усвідомлення школярами
таблиці
«Розділові знаки в складних сполучникових реченнях».
Туман посвітлів – і одкрилось гладеньке дзеркало річки,
лише шматочок його, та якось одразу й на душі
розвиднілось (За Є. Гуцало). В її сірих очах він помітив
страждання і смуток, і вперше, принаймні за сьогоднішній
день, з його обличчя зникла усмішка, а високе чоло
взялося глибокими зморшками

(М. Олійник). Ворота відкрилися – і троянчани
безборонно в'їхали на заводський двір (Григорій
Тютюнник). Вже й череда перейшла; і тільки
шляхом ледве плуганились дві корови, одбившись
од череди
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(І. Нечуй-Левицький). Дмухнув вітерець – і сліду
не стало (Т. Шевченко). Чужих два слова в пісні
буде – і пісня вже тоді чужа! (Д.Павличко).
Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій
(В. Сосюра). Хай наше слово не вмирає і наша
правда хай живе (М. Рильський). Коли пісні мого
народу пливуть у рідних голосах, мені здається,
що збираю цілющі трави я в лугах (М. Рильський).
А що правду креше у вічі – то це така натура (О.
Гончар). А хто від правди ступить на півметра, –
душа у того сіра й напівмертва (Л. Костенко). Хто
волю хоче вбить, загине. Бійці не кривдили
старого і, коли сідали їсти, кожен закликав
Ференца до свого казанка (О. Гончар). Мама каже,
що коли уві сні літається, значить, ростеш (М.
Стельмах). Перш ніж розповісти комусь про свої
таємниці, подумай. З'ясуйте і чого він домагається,
і звідки в нього ті версії. У той час як надворі все
вигоряло, барометр уже третій день показував дощ
(О. Гончар).
3.
Стилістичне
конструювання
(індивідуалізована робота, завдання на вибір).
Мета: опанування учнями норм побудови речень,
зокрема складнопідрядних, залежно від конкретної
ситуації спілкування та збагачення мови різними
синтаксичними конструкціями.
1) Сконструюйте за наведеними схемами речення з
однорідною, неоднорідною й послідовною
підрядністю.

2)
Доберіть
до
головної
частини
складнопідрядного
речення
різні
підрядні,
використовуючи сполучники в дужках. За
необхідності і якщо це можливо,
вставте вказівні слова. Доведіть, що речення з
вказівними словами набувають додаткового
смислового відтінку.
Добре, що маємо надію на майбутнє.
Для довідок: коли, якщо, тому що, щоб, хоч, так
що.
Картка-інформатор
Здебільшого сполучники й сполучні слова
розрізняти неважко. Однак слова що, коли, як
можуть функціонувати і як сполучники, і як
сполучні слова. Існують різні прийоми для їх
правильного визначення.
Так, коли сполучник що можна замінити словами
який, котрий, маємо справу з сполучними
словами. Сполучними словами є також ті
сполучники, які можна виділити логічним
наголосом.
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[ ],( ),( ),( ). ( ), ( ), [ ] ,( ),( ).
[ ] ,( ),( ),( ).
[ ],( ),( ),( ).
[ ],(бо..),(бо..),(бо..),(бо..)
( ), [ ] ,( ),( ).

3)Сконструюйте з двох простих речень усі
можливі різновиди складносурядних речень.
Поясніть смислові і синтаксичні зв'язки між
частинами складносурядних конструкцій.
Зійшло сонце. Легкі хмари пропливали по
небу.
Без'ядерний мир – основна умова існування
людства. Ядерна війна – смертельна загроза
всьому цивілізованому світу.
4) Установіть смислові зв'язки між частинами
складносурядного речення і залежно від цього
визначте, які складносурядні речення легко
перетворити в складнопідрядні, зберігши при
цьому основний зміст, а які важко чи неможливо.
Затріщало, бризнуло росою гілля, і ним бійці
почали маскувати машини. (М. Стельмах)
Звичайно, всяка модель простіша оригіналу, але
уявлення про нього дає досить повне. (В. Собко)
Обрій почала огортати все густіша і густіша
темрява, і небо стало схожим на густо розведену у
воді синьку. (Григорій Тютюнник) День був тихий,
і море ледь-ледь дихало. Серце калатанням
відлічувало час, але з людей ніхто навіть не
поворухнувся. (М.Стельмах). Відповідь машина
дасть цілком точну у звичайних цифрах, але
прийде вона до них своїм логічним шляхом. (В.
Собко)
Картка-інформатор

У
складнопідрядні
легко
перетворюються
складносурядні, які мають спільний причиновонаслідкові зв'язки; складносурядні, які мають
спільний другорядний член, складносурядні
ускладнені речення, в яких наявні зіставнопротиставні відношення.
Додаткові завдання (ІІІ-ІV рівні).
1)Зіставте СС й СП речення, встановіть
відмінності в їх структурі і стилістичному
забарвленні. Підготуйте монологічний виступ.
СС СП
Кущі шелюги росли у Кущі шелюги росли у
воді, й тепер човен плив воді, й тому тепер човен
через їхню зелену плив через їхню зелену отару.
(Є. Гуцало).
2) До поданих частин речень додайте ще одну
частину, пов'язуючи їх сурядним і підрядним
зв'язком.
Проаналізуйте
складені
речення.
Поясніть розділові знаки.
Усі чесні люди усвідомлюють... Багато
наукових відкриттів зроблено в наш час... Було ще
темно надворі... Стояла темна осіння ніч...
III. Оцінювання й самооцінювання
1. Створіть діалог за алгоритмом
СП: ( ) /наслідок/ [ ]
кома -► так, ні;
двокрапка –► так, ні;
крапка з комою –► так, ні;
тире –► так, ні;
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СС: і /наслідок/
кома –► так, ні;
двокрапка –► так, ні;
крапка з комою –► так, ні;
тире –► так, ні;
СП: [,(що якщо...) ]
кома –► так, ні;
двокрапка –► так, ні;
крапка з комою –► так, ні;
тире –► так, ні;
СС: і /висновок/
кома –► так, ні;
двокрапка –► так, ні;
крапка з комою –► так, ні;
тире –► так, ні.
2. Дослідіть складнопідрядні речення з підрядними
способу дії ті підрядними міри й ступеня дії.
Результати дослідження змоделюйте.
Лід на річці витончився, що йти по ньому було
небезпечно. Лід був такий прозорий, що було
видно дно ставу.
Увага! Запам'ятайте!
Всім серцем любіть У І частині говориться
Україну свою, –
про наслідок
І вічні ми будемо з нею.
Не так серце любить, друга частина коментує
щоб
з
кимось першу
поділитись, не так воно
хоче, як бог нам дає:
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воно жити хоче, не хоче
журитися.
IV. Домашнє завдання
1. Складіть речення за схемами:
а) складносурядні:
;і
/наслідок/ – і
/шв. зм. подій/ – і
/висновок/ – і
Споріднені другорядні члени
і (й) та (=і) чи (=або)
а)спонукальні речення
і (й) та(=і) чи (=або)
б) складнопідрядні:
[ ], (як...); (щоб...), (щоб...).
[[ ,(щоб...)], [ ,(бо...)]]: [ ] ]
( А що...) – [ ].
( А хто...), – [ ].
(Хто...) – [ ].
2. Напишіть твір-діалог на одну з тем:
«Не кажи гоп...»
«Кохати спішити треба...»
«Поезія – то завжди неповторність.»
Зверніть увагу! Культура мовлення
перекладіть російською мовою
витрати на –
відрахувати на –
винагорода за –
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покладається на –
у відповідь на –
відповідно до –
Ранжируйте,
дотримуючись
причиновонаслідкових зв'язків між фактами, подіями чи
явищами: насамперед, потім, у першу чергу,
спочатку, після, одночасно, далі, завершуючи, у
підсумку, насамкінець.
Офіс коректора
Продовжіть ряд:
вважати, віддаль, ............
корінний, .................
вознісся, .............
юннат, ..................
здоровенний, .............
здійсненність,...............
богоявлення, ..............
Запам'ятайте!
Бовваніти, гаття, лляний, овва, панна, лляти, ссати.
так давно вже діється...
Тематичне оцінювання
Тема. Сполучникові й безсполучникові
речення.
1.1. Які речення називаються складними?
2.Трансформуйте
прості
речення
у
складносурядне.
Схід уже червонів малиново. Навколо ще
стояла пітьма.

3.Поставте в реченні розділові знаки, поясніть
Усе в цьому родинному гнізді було своє стіл
лави ослони що були зроблені майстровими
руками господаря. (За І. Цюпою)
II.1. На основі чого складні речення
поділяються на складносурядні й складнопідрядні?
2.Трансформуйте
прості
речення
у
складнопідрядне. Десь за селом гасло сонце.
Вилізли тіні із-за садків,
3.Поставте в реченні розділові знаки, поясніть
їх Рідна хата що на мить виринула ніби з туману
відпливла немов шаланда так несподівано як і
з'явилася. (За І. Цюпою).
III. 1. Якими сполучниками поєднуються між
собою частини складносурядних речень?
2. Трансформуйте прості речення в різні види
безсполучникових речень. Вночі було тихо-тихо.
Він чув стукіт якоїсь моторки. (За О. Гончаром)
3. Поставте в реченні розділові знаки, поясніть
їх, Глянеш незавидна травичка а в ній сила і
ймення хтось дав їй цар-дуб або цар-трава. (За
О.Гончаром)
IV. 1. Які є різновиди складнопідрядних
речень?
2.Трансформуйте безсполучникове речення у
складносурядне. У людини згасає відчуття історії
– вона морально дичавіє.
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їх.

3. Поставте в реченні розділові знаки, поясніть
їх. Поглянув я на ягнята не мої ягнята Обернувся я
до хати Нема в мене хати (Т. Шевченко).
V. 1. Які є різновиди речень з кількома
підрядними.
2. Намалюйте схему речення.
Глянь: розкривається назустріч сонцю й
грозам руками чорними запліднений чорнозем.
3. Поставте в реченні розділові знаки, поясніть
їх.
Я охоплюю обома руками берізку притуляюсь
до неї але вона мовчить бо ще не розмерзся під
корою сік ще мертво в лісі (М. Стельмах).
VI. 1. На які дві групи поділяються
безсполучникові речення?
2. Трансформуйте прості речення в різні види
складних речень. Осінній вітру крок. Хмари над
землею. Пада жовтий лист.
3. Поставте в реченні розділові знаки. Життя
як стерня не пройдеш ноги не-вколовши. (Нар.
творчість)
VII. 1. Які розділові знаки ставляться у
складносурядних реченнях?
2. Розставте в реченні розділові знаки.
Три дівчини студентки-агрономи йшли взимку
по дорожці лісовій. (М.Рильський)
3. Намалюйте схему записаного вище речення.
VIII. 1. Коли не ставиться кома в
складносурядному реченні?

2. Поставте в реченні розділові знаки.
Намалюйте схему речення. Я знову вгадую
прийдеш ти чи ні?
IX. 1. Які розділові знаки ставляться в
складнопідрядному реченні?
2. Поставте в реченні розділові знаки.
Поясніть їх.
Ідемо вдвох тут для гучних компаній не місце
рибі ненавистен крик і метушня. (М. Рильський)
3. Намалюйте схему речення, поставте
розділові знаки.
Бути гідним твого батька твоя особлива честь.
(За В. Сухомлинським)
X. 1. Коли між частинами безсполучникового
речення ставиться двокрапка?
2. Складіть речення за схемою: [ ], то ( ), ( ).
3. Складіть речення за схемою: [дієсл.], (як...),
(як...).
4. Поставте в реченні розділові знаки, поясніть
їх.
Посеред потоку посеред зоряного плеса човен
темніє а в ньому зсутулена постать дід Нечуйвітер
старий металург пильнує свої ятери. (О. Гончар)
XI. 1. Коли між частинами безсполучникового
речення ставиться тире?
2. Складіть речення за схемою: [ ]: ( ), ( ), ( ).
3. Поставте в реченні розділові знаки, поясніть
їх.
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Говориш про лихо й горе, пам'ятай, що ти
говориш про лихо й горе у своєму домі. (За В.
Сухомлинським)
XII. 1. Коли між частинами складних речень
ставиться крапка з комою? 2. Складіть речення за
схемою: (Щоб...), ( ),( ).
З. Поставте в реченні розділові знаки, поясніть
їх.
Батько найрідніший найдорожчий для тебе
мужчина в образі якого втілюється людська
відповідальність за твою появу на світ за кожний
твій крок вчинок за весь твій життєвий шлях від
народження до смерті. (За В.Сухомлинським)
Модульна перевірка знань
На допомогу вчителеві
Робота над орфографічними помилками
Схема зведення орфографічних помилок
Слово,у Кількість
Примітка Примітка
якому
учнів, що
та ініціали
допущеноприпустилисьучнів
помилку помилок
Схема класифікації орфографічних помилок
№Прізвище та Вид письмової
Типові
ініціали учня роботи, дата
помилки
проведення
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Схема орфографічної картки учня
№Дата
Вид Типові Індивідуаль Позначка
проведенн робот помилк ні заняття про
я роботи и
и
виконанн
я
Схема аналізу орфографічних помилок
Слово,в
Прави Формуван Приклади
якому
ло
ня
допущено
правила
помилку
Робота над пунктуаційними помилками
Схема зведення пунктуаційних помилок
Типові
№Прізвище та Вид
ініціали учня письмової
помилки
роботи, дата
проведення
Схема пунктуаційної картки учня
№Дата
Вид Типові
Індивідуал
проведен роботи помилки ьні
ня
завдання
роботи
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Позначк
а
про
виконан
ня

Дуже важливо для вчителя організувати
творчу діяльність учнів на уроках літератури і під
час самостійної роботи. Завдяки цим навичкам
учень має змогу самостійно керувати своєю
пізнавальною діяльністю. Учені відзначають, що
творчою особистістю вважається та людина, яка
володіє високим рівнем знань, прагне до чогось
нового, оригінального. Для такої людини творча
діяльність є необхідною умовою її існування.
Такій людині притаманні творчі здібності, що є
запорукою успішної творчої діяльності. Творчо
обдарований учень найбільше виявляє себе під час
читання та аналізу художнього твору. Він
нестандартно мислить, висловлюється, бачить у
творі те, чого не бачать інші. Вчителеві необхідно
глибоко вивчати особистісні творчі можливості
учнів та оцінювати їхню сформованість.
Чи можна навчитися творчо мислити, творчо
діяти? Так, можна, якщо під час вивчення
літератури вчитель не вимагає нагромадження
знань та вмінь, а розробляє такі методичні
технології, в основу яких закладено постійне
збагачення учнів творчим досвідом, формування в
них механізму самоорганізації, саморозвитку. Для
цього на уроках літератури потрібно організувати

таку діяльність, - у процесі якої учні
заглиблюються в атмосферу творчого пошуку.
Саме модульно – рейтингова технологія
вивчення української літератури розв'язує ряд
важливих проблем. Найхарактернішою ознакою
нової технології є значущість, роль і місце
самостійної роботи учнів у навчанні. Рівень їх
знань частіше визначається та оцінюється в
процесі аналітичної роботи над новим матеріалом
та залежить від активності учнів, їхньої здатності
самостійно сприймати навчальний матеріал, вести
дослідницьку, творчо – пошукову роботу. Тому й
зростає значення й питома вага методу
самостійного вивчення предмету як на уроці, так і
в процесі виконання домашніх завдань.
Учителя творчого, який мислить і працює
нестандартно, модульна система зацікавлює саме
творчою свободою й можливістю вибору. Вона дає
змогу використовувати систему особливих форм
роботи. дослужувати, як впливають різні типи
уроків на пізнавальну активність учнів. Ця система
залучає їх до творчої діяльності, вони стають
співавторами уроку, співпрацюють як із
учителями, так і з однокласниками.
Коротко суть модульного навчання можна
сформулювати так: учень мас усвідомити матеріал
теми, зрозуміти, сприйняти, зробити висновок для
себе: як вивчив матеріал, чим збагатився.
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ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Засвоєння модуля розпочинається оглядово –
установчою лекцією , в якій вчитель дає вичерпну
інформацію про тему, об'єм знань і умінь, якими
необхідно оволодіти, літературу для самостійного
опрацювання. Далі – індивідуальна самостійна
робота , що включає модулі:
- змістово – пошуковий;
- адаптивно – перетворюючий;
- контрольно – смисловий.
На останньому уроці модуля учні самостійно
оцінюють (тести, відгуки, роздуми), як вони
засвоїли тему, що нового дізналися, які життєво
важливі висновки зробили. . Особливості
проблемно – модульної методики вивчення
української літератури простежимо, взявши за
приклад вивчення творчості Івана Багряного в 11
класі.
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ПЕРШИЙ УРОК МОДУЛЯ –
ОГЛЯДОВО-УСТАНОВЧА ЛЕКЦІЯ
Навчальна мета уроку: дослідити складність і
трагізм епохи 20-х, 30-х років XX століття в історії
України взагалі і в літературному процесі зокрема;
розкрити вплив цих обставин на формування
свідомості Багряного як людини і письменника.
Удосконалювати
вміння
аналізувати
й
порівнювати твори різних жанрів; визначати їхні
художні
особливості,
специфіку
творення
характерів героїв.
Виховна мета: любити рідну землю; в будь –
яких обставинах кожен найперше має бути
Людиною.
Хід уроку:
Я вернуся до своєї Вітчизни*з мільйонами
своїх братів і сестер, що перебувають тут, в
Європі, і там, по сибірських концтаборах, тоді,
коли тоталітарна кривава більшовицька система
буде знесена так, як і гітлерівська. Коли НКВС
піде вслід за гестапо, коли червоний російський
фашизм щезне так, як щез фашизм німецький. Іван
Багряний "Чому я не хочу вертатись до СРСР ?"
Ці рядки написано людиною, безмежно
закоханою в рідну землю, патріотом, який за
любов до України був звинувачений в
українському буржуазному націоналізмі і пройшов
усі кола радянського тоталітарного пекла.
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Постать Івана Багряного – одна з
найяскравіших в українській літературі першої
половини і середини XX століття. Переслідуваний
і караний на батьківщині, в УРСР, він не для всіх
виявився бажаним в еміграції, в діаспорі – його
політична позиція ставала предметом не лише
заперечень, а й злостивих перекручень та наклепів,
а серед політичних супротивників знаходилися й
такі, що погрожували йому розправою і вдавалися
до засобів кримінальних. Замовчуваний в Україні
всі повоєнні роки, він тільки останнім часом став
відомий
читачам на
батьківщині.
Тепер
опубліковано тут кілька його романів, за його
творами
ставляться
фільми,
з'являються
дослідження про нього. Актом справедливості і
визнання стало присудження йому посмертно в
березні 1992 року найвищої відзнаки нашої
держави – Державної премії України імені Тараса
Шевченка.
До курсу української літератури ввійшли
кілька творів Івана Багряного: "Тигролови", "Сад
Гетсиманський", "Огненне коло", памфлет "Чому я
не хочу вертатись до СРСР" та збірка поезій "До
меж заказаних'' та інші.
Провідна ідея творів письменника – це віра в
те, що потворна радянська дійсність, пекло якої
він показав у своїх творах, не знищила й не
знівечила людського і національного духу
української людини.

Ця ідея втілена в яскравих художніх образах їх
головних героїв – молодих людей героїчного
характеру типу Григорія Многогрішного з
"Тигроловів"
Андрія
Чумака
з
"Саду
Гетсиманського'. Це люди суворої долі й великого
серця. Вони проходять через найжорстокіші
випробування, які тільки може витримати людина.
Герої Багряного не гублять не тільки' свого
людського, а й національного обличчя, не
втрачають своїх добрих людських якостей, а
навпаки – загартовуються і зміцнюються саме в
цьому відношенні.
Багряний показав людину не як жертву, а як
представника нескореного народу, борця за
національне визволення. Це якраз нове, що вніс
письменник своєю творчістю в сучасне мислення.
Колоритна постать самого автора, життєвий
шлях, сповнений мук і героїзму, його творчий
доробок – благодатний грунт для вироблення
активної
життєвої
позиції,
національного
самоусвідомлення нашої молоді, а також
усвідомлення трагізму нашої історії і бачення
української літератури як літератури світової. ,
2. Щоб дослідити складність і трагізм епохи
20-х. 30-х років XX століття в історії України та н
літературному процесі; розкрити вплив п.их
обставин на формування свідомості Багряного як
людини та письменника необхідно дослідити
біографію, прочитати романи "Тигролови", "Сад
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Гетсиманський", повість "Огненне коло". Після
прочитання них творів у вас виникнуть і нові
запитання. І Де змусить вас звернутися, до
публіцистичних статей. Вдумливо опрацюйте
памфлет "Чому я не хочу вертатись до СРСР?".
3. Запишіть у конспект .
2.10.1906 Народився в с.Куземин на Сумщині
в родині муляра
П.Лозов'яги .
1913-1930 Навчався в Охтирській технічній
школі, у Краснопільській ;
художньо – керамічній школі, став студентом
Київського
художнього інституту
1926 Початок творчості. З'являються перші
вірші.
1929 Виходить історичний роман у віршах
"Скелька" .
1931 Перше звинувачення в антирадянській
діяльності.
1932-1940 Період ув'язнень і концтаборів,
звільнення під нагляд.
1941-1942 Час перебування письменника в
народному ополченні та під
окупацією в Охтирці.
1943 Переїзд до Львова. Участь в ОУН.
1944 Перше видання роману "Тигролови".
Еміграція на Захід до Словаччини, а потім до
Баварії.

1946 Пише памфлет "Чому я не хочу вертатися
до СРСР ?"
1950 Завершення роботи над романом "Сад
Гетсиманський"
1953 Вихід у світ повісті "Огненне коло"
1963 Помер у Західній Німеччині в м.Новий
Ульм, там і похований ,
1965 Надрукований роман "Людина біжить
над прірвою"
1992 Присуджено Державну премію України
ім.Т.Шевченка
Памфлет – літературний твір публіцистичного
жанру на злободенну гему, в якому з особливою
гостротою й експресією, часто в сатиричній формі
висміюються й викриваються якісь негативні
суспільні явища, іноді – увесь державний лад,
ворожі політичні погляди та їх носії, злочинна
діяльність певних установ чи організацій тощо.
4. Література
1. Шугай О. Іван Багряний, або через терни
Гетсиманського сад\, -К.,
1996
2. Багряний І. Під знаком скорпіона.-К., 1994.
3. ГунчакТ.В. В мундирах ворога.-К., 1993. IV
4. Історія української літератури XX століття. К., 1994. Кн;2. – ч.і.,
5. Мовчан Р.В. Українська література.-К.,
2000.
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6. Жулинський М. Я хочу бути тільки
людиною // Багряний І. Тигролови.-К., 1991.
7. Гусєва С. Вивчення роману "Тигролови" в
школі // Слово і час. 1994.
-№6.
8. Ковальчук О. Новітній українець у саду
страждань // Дивослово. 1997. -№7.
9. Дзюба І. Громадянська снага і політична
прозірливість // Дивослово.
-1996.-№10.
5. Перспективні завдання для самостійної
пошукової роботи.
1)
Попрацюйте
із
запропонованою
літературою і підготуйте розповідь (реферат) про
життєвий і творчий шлях Івана Багряного.
2) Опрацюйте памфлет, визначте ідейну
спрямованість його, актуальність основних
положень, випишіть опорні висновки.
3) Історія написання роману "Тигролови"
а) Розкрити символіку образу товарного
потягу.
б) Тема та ідея твору.
в) Духовна перевага Григорія Многогрішного
над своїми мучителями.
г) Г.Многогрішний і наше покоління.
д) "Тигролови" в оцінці літературної критики.
є) Популярність роману у Західній Європі.

4) Роман "'Сад Гетсиманський" – проблема
боротьби за людське в людині.
а) Створення роману.
б) Чому автор дав саме таку назву своїй книзі ?
в) Для чого автор у сюжеті роману звертається
до образів біблійних героїв Каїна, Авеля, Юди.
г) Аналіз тоталітарної системи "конвеєра
розбирання людських душ".
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ДРУГИЙ УРОК МОДУЛЯ –
ЗМІСТОВО-ПОШУКОВИЙ
Тип уроку: Семінар.
Тема: Іван Багряний. Життєвий і творчий
шлях письменника. Багряний публіцист.
Мета: Вчити учнів зв'язно висловлювати
самостійно досліджений матеріал. відрізняти
головне від другорядного. Розвивати ораторські
здібності старшокласників. Виховувати в учнів
національну свідомість, високі патріотичні й
загальнолюдські
ідеали
добра,
милосердя.
Обладнання: Портрети письменника, сина,
дружини. Магнітофон, музика Шопена.
Хід уроку
1. Учитель.
Сьогодні Іван Багряний вертається в Україну.
Батьківщина його вшановує, і стверджуються
горді слова Багряного, викарбувані на його могилі:
І – Ми є. Були. І будем ми !
Й Вітчизна наша з нами.
Учні готували повідомлення про життєвий та
творчий шлях І.Багряного. Надамо їм слово.
2. Учні виступають із рефератами.
Народився Іван Багряний 2 жовтня 1906 р. в
селі Куземин на Полтавщині (нині Сумська
область) у родині сільського муляра.
Справжнє прізвище письменника – Іван
Лозов'яга (псевдонім обрано під впливом
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захоплення творами Миколи Хвильового, в
текстах якого улюблений епітет "багряний"
виражав революційно – романтичне поривання).
Пізніше жив і виростав в Охтирці. Мав брата
Федора, який за дослідженнями О.Шугая помер у
1990 році. Сестра Єлизавета Павлівна живе і
донині у Охтирці.
Із 6 років навчався и церковнопарафіяльній
школі м.Охтирки. Хоч навчання проводилося
російською, але вдома хлопець виховувався
національно
свідомим.
Читав
Л.Глібова,
Т.Г.Шевченка, сам писав вірші. За це його
прозивали «мазепинцем» вчився у вищій школі
(початковій), а з 1920 р. у ремісничій
профтехшколі,
звідки
перевівся
до
Краснопільської
художньо-керамічної.
Він
готувався перейняти фах свого батька.
Суспільне життя в роки навчання не
проходило
повз
нього.
І.Багряний
був
комсомольцем, навіть секретарем заводського
осередку цукрового комбінату. У 1924 р. він
вступив до Охтирської філії організації селянських
письменників "Плуг".
Трохи вчителює, заробляючи на прожиття. А
тим часом пише вірші. бо довколишнє життя
давало чимало тем для роздумів: розкуркулення,
колективізація, ідеологічний тиск на інтелігенцію.
" 1920 р., в Куземині, де Іван жив у діда по
матері, 92-річного однорукого пасічника... Згадує.

"Одного дня надвечір прийшли якісь озброєні
люди, що говорили на чужій мові, і на моїх очах та
на очах дідових онуків, під наш несамовитий
вереск замордували діда, а з ним й одного сина
(дядька мого).
Вони довго штрикали їх штиками і щось
допитували, стріляли в лежачі скривавлені тіла з
пістолів й реготались. Під старою липою посеред
пасіки, коло ікони святих Зосима і Савватія все
було забризкане кров'ю.
Кров усе життя стоятиме мені в очах.
Чекістами були ті озброєні люди !.."
1926 р. вступив до Київського художнього
інституту, якого скінчив, але диплома не одержав
як "політично неблагонадійний". Чим же завинив
він перед владою .
По-перше, "сумнівна" ідеологічна позиція
прочитувалася між рядками його віршів. По-друге,
входив до організації "Марс", до якої належали ще
Г.Косинка,
Є.Плужник,
В.Підмогильний,
Б.Антоненко-Давидович, Т.Осьмачка.
Товаришував Багряний із М.Хвильовим,
М.Кулішем, Остапом Вишнею.У 1929 р. з'явилася
друком збірка поезій Івана Багряного "До меж
заказаних", яка вже в самій назві містила протест
проти існуючої дійсності. Наступні книжки "В
поті чола" і "Комета" потрапляють тільки ''до
портфеля НКВС" Кінець 20-х років в Україні
ознаменувався
кількома
сфабрикованими
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політичними процесами, які стали початком
майбутніх масових репресій. Це вже відчув на собі
Іван Багряний, але коритися нікому не збирався.
навпаки – в бунтівливій його душі наростав
протест проти ганебного становища українських
письменників.
У цей час Багряний їде в рідну Охтирку і там
за кілька місяців завершує розпочату раніше поему
"Аve Маrie", яка мала сміливу, як на ті часи
присвяту: "Всім бунтарям і протестантам, всім, хто
родився рабом і не хоче бути ним, всім
скривдженим і приборканим і своїй бідній матері –
крик свого серця присвячую". То був 1929 рік.
Книжка вийшла у світ без усякого цензурного
дозволу на те. Ось як згадує про це Григорій
Костюк:
"Багряний зайшов у сектор друку місцевого
відділу наросвіти. На чолі сектора був якийсь його
давній знайомий. Та й взагалі, його знали там як
поета, а найголовніше, як сина відомого
охтирського муляра. Той тільки спитав, а що ти
там пишеш Багряний пояснив, шо це історія давніх
часів, ще на початку нашого сторіччя про одну
бідну, але гарну селянську дівчину, що потрапила
на фабрику, звідти її пізніше звільнили й вона в
капіталістичному місті зазнала великої трагедії".
Цього пояснення було досить, і він простукав
печаткою усі сторінки. Для місцевої друкарні
цього цілком вистачило. І друкарями, і керівником

у друкарні теж працювали колишні друзі його
дитячих і юнацьких літ. Було надруковано кілька
пакунків примірників поеми, і Багряний розіслав
їх до кількох книгарень Києва, Харкова, Одеси. *' і
Ось таким рішучим і відважним був Іван
Багряний.
У 1930 році уявляється друком один іч перших
в українській літературі XX століття історичний
роман у віршах "Скелька". Волелюбний пафос
твору скоро привернув увагу офіційної критики.
"Скельку" 6уло конфісковано, інші твори
Багряного вилучено бібліотек і книгарень, а
самого автора заарештовано. 16 квітня 1932 р. на
контрреволюційну і націоналістичну діяльність".
Саме
неординарними
характер
творчості
привернув увагу чекістів до молодого поета, як і
його незалежна вдача.
А втім, під підозрою була вся українська
інтелігенція.
Його арештували в Харкові, на розі
Шпитального провулка та Сумської вулиці. Як
згадує Дмитро Нитченко, Багряний ішов на
Москалівку до знайомих дівчат... На вулиці до
нього підійшов агент НКВС в цивільному і сказав,
щоб ішов за ним...
Багряного звинувачено за його погляди, як
видно із "'Свідчень про свою контрреволюційну
діяльність" (назву таким документам давали самі
чекісти), що їх вперше опублікував у
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"Літературній Україні" (від 6 лютого 1992 року)
дослідник творчості Івана Багряного Олександр
Шугай. У цих зізнаннях письменник так викладає
свої переконання:
1) Я мушу працювати для української
культури насамперед, і твори мусять бути
національними не тільки формою, а й змістом. Я український письменник.
2) Національну політику розв'язано не досить
вдало, вірніше, у цій справі багато перекручень, як
– то кепсько поставлено справу з українізацією, а
коли про це говорити, закинуть в націоналізмі.
Потім: російській культурі надається перевага й
створено для неї кращі умови, за рахунок нашої
російська культура домінує. Ми в неї в давній
залежності.
3) У своєму культурному розвитку нам треба
орієнтуватися на Європу, а не на Москву..."
Ці свідчення відбивають настрої мислячої
частини української інтелігенції, коло тем і
уявлень, яких боявся режим і яких дошукувалися
репресивні органи.
Іван Багряний стійко тримався на слідстві,
тому і нирок був поблажливий: три роки
"вільного" поселення на Далекому Сході.
"Охотське море. Тайга. Звіроловство. Були там
поселення давно осілих наших людей з України.
Все це сказати щиро, було мені навіть цікаво. Але
згодом охопила мене страшенна туга за Україною.

Непереможна. Отож сів я на поїзд і рушив на
захід. У Томську мене перехопила залізнична
агентура НКВС. Арешт, суд, вирок: за втечу з
заслання – три роки ув'язнення в таборі. Так я
потрапив у Бамлаг (Байкало-Амурський лагер).
Звільнившись через гри роки офіційно поїхав до
Охтирки", – так згадує про той період свого життя
Іван Багряний.
Після заслання письменник одружується, в
нього народжуються діти Борис і Наталя. (І нині
Борис Іванович живе в Охтирці з дружиною
Світланою Сергіївною та сином Олегом. Біля них
доживає свій вік перша дружина Івана Багряного –
Антоніна Дмитрівна Зосимова. Дружина розповіла
О.Шугаю, що Багряний був ще й прекрасним
художником. Деякі картини його недавно було
знайдено).
16 червня 1938 р. його заарештовують знову.
Цього разу "справа'" тяглася аж до 1940 р. Арешт і
засудження не паралізували вольової вдачі Івана
Багряного. Він не був безмовною жертвою, а вів
ідеологічний і психологічний двобій із своїми
переслідувачами. Взагалі, усе його життя сповнене
дії, ризику і драматичних пригод, що відбилися і в
творчості письменника.
Вийшовши на волю в перші дні війни, Іван
Багряний опиняється під німецькою окупацією,
намагається віддатися національно – культурній
роботі, але, пересвідчившись у геноцидному для
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українського народу характері фашистського
"визволення", знаходить шлях до українського
підпілля, де займається пропагандою: пише пісні,
статті, малює карикатури та плакати.
Восени 1943 року деякий час жив у
невеличкому курортному містечку Моршино, де
поправляв підірване у сталінських тюрмах
здоров'я.
Одного разу Багряному повідомили, що його
розшукують гестапівці ,які почали справжнє
полювання на активістів українського національно
-визвольного руху. Місцеві патріоти швидко
допомогли Багряному піти в підпілля –
влаштувати його на проживання в будинку, що був
поза підозрою гестапо. Тут він мав прожити
деякий час, безвихідно перебуваючи в окремій
кімнаті. Багряний попросив у своїх рятівників
чистого паперу та олівців і почав писати роман на
матеріалі власних далекосхідних вражень. Він
давно його виношував, тому писав легко і швидко,
хоч і не мав досвіду роботи над великим прозовим
твором. Робота враз захопила письменника. "Мені
не треба було нічого вигадувати, -писав пізніше
він. – Життя товпилося в моїй душі і виривалося,
як Ніагара. Країну, про яку я писав, я любив як
свою другу батьківщину, хоч і потрапив до неї
невільником. Я люблю її людей. Я люблю її
тварин, її зоофауну, орнітофауну, її флору –
рослинний прекрасний світ (що тепер, в уяві моїй

був прекрасний особливо). Я знав ту фауну й
флору, й географію, як, може, жоден професор, бо
я ту географію пройшов власними ногами, а флору
й фауну помацав не тільки власними очима, а й
власними руками ... Я не просто писав, я – жив ! І
упивався тим життям, повтореним з такою
страшною силою, що перевищує силу реальності
на багато разів".
Працював
майже
цілодобово,
роблячи
невеликі перерви для коротких нічних прогулянок
на свіжому повітрі та кількагодинного сну. На 14
день роман було закінчено.
Потім Багряний переїхав до Львова, де
передрукувавши роман на друкарській машинці,
подав його на літературний конкурс, що саме був
оголошений одним видавництвом.
Так у 1944 році роман "Звіролови" мав
величезний успіх і отримав першу премію.
Цього ж року письменник виїздить за кордон.
Новий Ульм (Німеччина) стає місцем постійного
перебування Івана Багряного в еміграції. Саме за
кордоном побачив світ роман "Тигролови" (1944 р.
збірка поезій "Золотий бумеранг" (1946), "Сад
Гетсиманський" (1950.)"Огненне коло" (1953),
"'Антон Біля – герой труда" (1056), "Буйний вітер"
(1957). "Людина біжить над прірвою" (1065) та
інші.
Однією з головних гем творчості Івана
Багряного було викриття системи більшовицького
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терору, показ жорстоких і підступних методів
роботи каральних органів. Тут письменник
використав багатий матеріал особистих вражень.
Його роман "Сад Гетсиманський" був чи не
першим твором емігранта з СРСР, який розповів
правду про жахливий катівський механізм
більшовицької влади. Юрій Шелех – Шевельов
назвав
його
"справжньою
енциклопедією
радянської політичної в'язниці" і спростував тезу
про Солженіцина як першовідкривача цієї теми:
роман Нагрянемо з'явився набагато раніше за
твори останнього. Критик говорить про "разючу
подібність" "Саду Гетсиманського" і "Архіпелагу
ГУЛАГ".
І все – таки саме романи Багряного –
"Тигролови" і "Сад Гетсиманський" – стали тими,
що були перекладені англійською та деякими
іншими мовами і викликали великий резонанс на
Заході.
Рятівним острівцем для змученої душі
письменника стала його нова родина. Із дружиною
Галиною він познайомився в 40-х рр. У них
народилися син Нестор і донька Роксолана.
Напружена тогочасна громадська діяльність
Івана Багряного супроводжувалася моральним
тиском національно " настроєних співвітчизників,
відвертим цькуванням більшовицької агентури які
не давали йому спокою і в еміграції. Але, певно,
найжорстокішим ударом для Івана Багряного був

організований по радіо звинувачувальний виступ
його сина Бориса, який жив в Україні.
Серце письменника не витримало величезної
фізичної та моральної напруги. Він помер на 57-му
році життя 25 серпня 1963 року в санаторії Сан
Блазієн (Західна Німеччина). Йому погіршало, він
покликав лікаря і сказав йому по-німецьки: "Я
вмираю..."
Знепритомнів, заговорив українською мовою –
його ніхто не розумів. Дали укол. Багряний заснув
– і не прокинувся. Шухляди, стіл, підлога – все
було завалене рукописами.
11а столі залишився лист, звернений до друга:
Друже мій.
Я вже задихаюсь. Щоб уявити, якого
несамовитого напруження нервів і волі треба мені
для витримування всієї зливи мерзоти (такої
безконечної, такої немилосердної), треба взяти
лише до уваги, що моя душа від природи – це душа
поета і митця. А значить, вона зовсім не
пристосована таку мерзоту витримувати –
немає панцира, та все це я витримувати мушу.
Мушу ! Хто зрозуміє це слово ?! Тому я зціплюю
зуби, нагинаю голову й іду до кінця мого
призначення ... Серце кожного поета і романтика
мусить іти на Голгофу.
Поховали Івана Багряного в Новому Ульмі.
Скульптор Леонід Молоджаний – автор пам'ятника
Т.Шевченку у Вашингтоні, зробив гарний
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надгробок, на якому викарбувано рядки із
"Золотого бумеранга";
Ми є. Були. І будем ми !
Й Вітчизна наша з нами.
2-й етап уроку.
Звучить музика Шопена.
Народ мій є !
Народ мій завжди буде !
Ніхто не перекреслить мій народ !
В.Симоненко
Повідомлення учня. Багатьма європейськими
мовами був перекладений один із шедеврів
багатогранної публіцистики Багряного – памфлет
"Чому я не хочу вертатись до СРСР". Цей твір
збагатив скарбницю української політичної думки.
(Дає визначення памфлету)
Памфлет "Чому я не хочу вертатись до СРСР
?" був відповіддю на облудні заклики радянської
пропаганди і на безсоромні дії західних урядів, які
сприяли насильницькій репатріації біженців до
СРСР – прямо в концтабори. Це була відповідь
патріота України, який хотів використати
становище емігранта – перебування у вільному
світі – для боротьби за її свободу. Це був і гіркий
докір західній громадськості, яка в більшій своїй
частині сліпо не помічала трагедії мільйонів жертв
більшовизму або п вороже ставилася до втікачів.
(Учень зачитує цитати, які висвітлюють
основні причини, описані у памфлеті).

3-й етап уроку.
Дослідження питань:
1. Трагедія українського народу в умовах
сталінської тоталітарної системи.
2. Які проблеми є спільними для роману
"Тигролови", "Сад Гетсиманський" і для статті
"Чому я не хочу вертатися до СРСР".
3. Поясніть значення слів "діаспора",
"експресія".
4. Символічний образ товарного поїзда з
тисячами "ворогів народу".
4-й етап уроку.
Вчитель робить аналіз. Виставляє оцінки. Дає
план роботи на слідуючий модуль – адаптивно –
перетворюючий.
1. Підготуватись до урок – конференції за
романом "Тигролови".
2.Продумати питання до уроку – диспуту за
романом "Сад Гетсиманський". ' .
Для вчителя. Цікавим урок буде тим, що учні
відтворювали
і аналізували
знайдений і
опрацьований матеріал, співставляли, робили
висновки, узагальнювали. Учні не лише взяли
активну участь в аналізі творів, статей, а й
перебували у гущі подій, уявляли себе на місці
героя. Такий урок вимагає активної розумової
діяльності, розвиває інтелект, емоційну культуру
молодої людини.
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ТРЕТІЙ УРОК МОДУЛЯ –
АДАПТИВНО-ПЕРЕТВОРЮЮЧИЙ
Учні покажуть на скільки глибоко вони
зрозуміли тему. Ідею проблеми прочитаних творів.
Заохочуються ті, хто крім творів, що винесені на
обов'язкове опрацювання, прочитали ще й
додаткові за власною ініціативою.
В учнів різні естетичні вподобання, читацький
досвід. У кожного з них своя точка зору. Але саме
критичний підхід дає можливість порівняти
різносюжетні твори, що мають спільну тему. Це
забезпечує самостійне осмислене, особистісне
поцінування художнього твору.
Тема уроку. Людина і час.
Мета уроку. Розкрити образи героїв роману
"Тигролови" як людей могутньої волі і незламного
духу. Формувати в учнів активну життєву
позицію, змушувати працювати думку, фантазію.
Тип уроку. Урок-конференція
Обладнання: На столах візитні картки
підготовлених учнів:
Олександр Шугай (Україна) – письменник,
дослідник
життя
і
творчості
І.Багряного;
Анатолій Лисий (США), який очолює фундацію
імені
Багряного;
Роксолана – донька письменника (Німеччина),
М.Жулинський
(Україна)
–
академік,
літературознавець.

Щасливі завжди мають щастя.
І.Багряний.
Хід уроку
1. Вступне слово вчителя про мету і
завдання конференції, присвяченого роману
І.Багряного "Тигролови".
2. Виступи учасників конференції.
Ведучий. 1.Багряний – це людина, яку можна
назвати Лицарем Духу, а його роман " Тигролови
'" – один з найцікавіших в українській літературі.
Роман перекладався німецькою, голландською,
англійською мовами.
"Тигролови" – це плід болючих спогадів про
кількарічне заслання на Далекому Сході. Головний
герой – Григорій Многогрішний – сильна
особистість. Це український інтелігент, бунтар,
правнук гетьмана Дем'яна Многогрішного, що став
одним із перших політичних в'язнів і був висланий
царем до Сибіру. "За ними пішли чередою безліч
інших, більших і менших, відомих і безіменних
каторжників... Серед них багато славних.
Оспіваних до того, а особливо після того
національних героїв цілої низки народів...
Брязкаючи кайданами, вони вимощували кістками
це гробовище, цю понуру "юдоль розпачу і сліз
людських..."
Учитель. Як ви вважаєте, чи випадково автор
дає своєму героєві прізвище Многогрішний ? Чи
це закономірно ?
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Учень. (Наводить історичну довідку про
гетьмана). Микола Костомаров у своїй книзі
"Галерея портретів" розповідає нам, що "... .
Многогрішний Дем'ян Гнатович – гетьман
Лівобережної України (1668-1672 рр.), ставши
спільником Дорошенка, почав неприязні дії проти
Москви. Сам висловив великоруському гінцю
Танєєву намір нізащо не віддавати Києва полякам і
разом з Дорошенком воювати з Польщею. Перш
ніж московський уряд вирішив, як вчинити з
доносами на Многогрішного, проти останнього
було організовано змову... 13 березня, вночі,
змовники схопили Многогрішного і відправили до
Москви, де гетьмана було катовано, Дем'ян
відкидав звинувачення у зраді, але зізнався, що в
п'яному стані говорив "несамовиті промови".
Старшини від імені всього малоросійського
народу просили стратити колишнього гетьмана і
його : брата Василя. 28 травня 1672 року
засуджених вивели на страту у Москві, ; однак цар
вислав гінця з повідомленням, що він "на прохання
своїх дітей замінює смертну кару засланням у
Сибір".
Ведучий. Роман 'Тигролови' – це ще одна
болюча сторінка історії України, її народу, який
перетворювався поступово з вільних козаків на
цілі армії каторжників. "Прокладали шлях,
прокладали нову магістраль, вимощуючи її своєю
розпукою, гатили собою прірви, баюри і

провалля... А тепер ось стояли як на параді.
Полтавці...
Чернігівці...
Херсонці...Кубанці...
Нащадки многогрішного і нащадки того Авакума
вільнодумного... Каторжники". Минуло понад два
століття. Йшли 30-ті роки XX століття.
Відродження, яке тільки почалося, але заявило про
себе переконливо, розстрілювалося. Україна
перетворювалася
на
концтабір,
де
випробовувалися найвишуканіші методи масових
репресій. Відбувається знищення інтелектуальної
еліти нації. А далі – геноцид цілого народу. Перед
цими проблемами І.Багряний піднімає ще одну,
найболючішу, це – еміграція за кордон як засіб
захисту, як протест проти зла і сваволі, як засіб
прислужитися своєму народові, а не залишитися
знищеним, нулем, діркою від бублика. Роман
закінчується перемогою Григорія Многогрішного,
який переходить кордон з метою знову
повернутися, але вже не як в'язень, а як людина з
великої літери. Так сталося і в житті самого
І.Багряного. Він повернувся до нас, і Батьківщина
приймає його радо, як свого сина, що тяжко
карався, несучи по чужих світах хрест за її долю.
Про символи і алегорії твору розповість у
своєму виступі академік, літературознавець
Микола Жулинський. (Виходить підготовлений
учень).
Микола Жулинський. Перший розділ свого
роману І.Багряний називає "Дракон". ""Вирячивши
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вогненні очі, дихаючи полум'ям і димом,
потрясаючи ревом пустелі і нетрі, вогненним
хвостом замітаючи слід, летів дракон. Не з
китайських казок і не з пагод Тибету – він знявся
десь з громохкого центру країни "чудес", вилетів з
чорного пекла землі людоловів і гнав над
просторами..." Автор починає роман символом
("дракон"), втілюючи в ньому трагічно –
драматичну розв'язку. Це символічна картина
паралельного, майже незалежного існуванні в
одній державі двох світів – світу пітьми, пекла і
світу ілюзорного раю,ілюзорного вільного життя. І
ці два світи уособлені в символічних образах двох
експресів, котрі шалено летять крізь величезні
простори – у невідоме,вперед, у чорну сибірську
ніч, на край світу. У ці ешелони Іван Багряний
помістив спецзагін ОГПУ-НКВС, себе, свою долю,
вивищуючи її до образу – символу непокірної і
гордої, волелюбної і сплюндрованої України.
Йому єдиному з українських письменників
вдалося підібрати найхарактерніший образ для
показу життя в режимі через зображення
ешелону."Дезорієнтовані пасажири відчувають,
що щось негаразд, що щось у світі чудне діється,
щось з ними коїться. Вдень хочеться спати, а вночі
– їсти. В обіді нерви стають мляві, а вночі нападає
ентузіазм. Призвичаєні до певного укладу, вони
відчувають, що зійшли з рейок. Створився хаос..."
Всі, хто в ньому знаходиться, підвладні йому і

мусять терпіти весь шлях і виконувати чітко
закони, диктовані стихійно "життям на колесах".
Той,хто більше не витримує, мусить або повільно
божеволіти, не противлячись,або стрибнути в
безвість на всій швидкості без надії залишитися
живим.
Саме другий вибір робить головний герой
роману Григорій Многогрішний. Він утікає од
смерті, усвідомивши головне для себе: ліпше
вмирати біжучи, ніж жити гниючи.
Поїзди у Багряного перетворюються у
багатозначні символи. Це і народ з підтятим
корінням, якого доля несе у безвість, і
узагальнення божевільної системи, яка розчахнула
суспільство на класово-ворожі сили, і те
психологічне середовище, в якому людина або
божеволіє, або шукає вихід, втікаючи, щоб стати
"гордим соколом", "безумним сміливцем", щоб
довести, що утримувати волелюбність і
нескореність духу неможливо.
Після цього виступу із протилежного кінця
класу піднімається учень,одягнений у форму
майора НКВС, проходить до трибуни.
Медвин. Впізнаєте мене? Так, я начальник
етапу Медвин. Мене вчили пильнувати, полювати
на людей, залякувати, катувати і принижувати
непокірних. У моїй практиці зустрічалося небагато
сміливців, але був один, який примусив мене
задуматися, що знищити всіх неможливо. Він втік
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з ешелону, випав у безвість. Я, Медвин, назвав
його подумки молодим тигром з України і вперше
відчув страх.
Минуло два роки. Я отримав нове призначення
і високу посаду. У розкошах "Тихоокеанського
експресу нумер один" прямував на нове місце
призначення. Ніколи не сподівався, що доля мене
зведе з ним ще раз. Я вважав його мертвим. Що я з
ним не робив ! Мені уже не зізнання його потрібні
були, я добивався, щоб він заскавчав і почав
благати мене як то роблять всі... Авжеж ! Дивиться
виряченими очима – і тільки. Як каменюка. Це в
моєму житті виняткова епопея – слідство над цим
зоологічним націоналістом, над тим дияволом в
образі людини.
Брр... Тії очі з кривавими росинками на віях,
вони стоятимуть переді мною вічно... Після
зустрічі з ним у мене відбувся психічний струс: я
п'ю вино, але раптом воно здається кров'ю, у чарці
бачу очі зі сльозами. Диявол, диявол... Я його
знайду (б'є кулаком по столу) і знищу, ще
нікомуне вдалося втекти від майора Медвина.
Многогрішний.
(Учень
говорить
із
протилежного кінця класу.) Ти ніколи мене не
знищиш, Медвин, бо я дух, який живе в кожній
вільній людині. Бо я – народ, якого чим нижче
гнеш, тим у нього більше спротиву. Ти думав,
відбиваючи мені печінки, ламаючи кості,
розчавлюючи мою , молодість у катівнях два роки,

що видряпаєш з грудей серце ? Мріяв у божевільні
упокорити мене, примусити забути, хто я, витівати
з розумом любов до батьківщини ? Але я втік з
божевільні. І тоді, Медвин, я поклявся іменем
матері моєї відірвати тобі голову. Ти думав, що
присудивши мені 25 років каторги за те, що я
любив свій нещасний край, ти похоронив мене ?
Ти був переконаний, що стрибок з ешелону –
смерть, але помилився. Ти думав тайга – це нетрі,
де панує світ хижих звірів, і випадково врятований
там неминуче загине, але і тут ти прорахувався. Я
знайшов у тайзі земляків, друзів і навіть кохання.
Згодься, Медвин, що я переміг, не визнавши себе
нулем в історії, не озвірів, не перейнявся
озлобленням і ненавистю до людей, як ти, а зберіг
у собі людяність, доброту, здатність співчувати і
вірити, що людина може і повинна кинути виклик
цілій системі, яку ти представляєш, і вистояти. Я,
Медвин, твоя заплямована совість, яка не дасть
тобі спокою до скону. І запам'ятай, ми неминуче
зустрінемося з тобою в тайзі і я вб'ю тебе, як зло,
яке ти породжуєш. Отам я тобі буду й рев, отоді я
тобі й трибунал ! Я присуд виконаю сам і
розпишуся на снігу в цьому. А за що я тебе
судитиму, ти, пес, знаєш сам.
Так, після протиставлення Медвина і
Многогрішного, осмислення їх образів у контексті
національної історії, в учнів формується своє
ставлення як до героїв роману, так і до історичних

113

114

подій. У них народжується почуття поваги до
минулого нашого народу і усвідомлення свого "я"
через ці образи. Цей мотив уроку розвиваємо у
наступних виступах.
Ведучий. Те, що Григорій уже почав забувати,
знов навалилося на нього всім тягарем, коли він
опинився в Хабаровську і побачив набитий
співвітчизниками поїзд – світ на колесах, цілу
трагедію свого народу.
Разом з названим братом Грицьком вони
штурмом вдерлися в поїзд "Нумер 97" –
"Владивосток – Москва" – напівреальний,
напівфантастичний, жартома названий експресом,
"которий возіт дрова і лєс". "Довжелезний –
вагонів на 50. Половина вагонів "товарових", а
половина поштових – всі ж вони несли функцію
пасажирських. Ніяких "дров" він не возив. Вся та
валка вагонів була натоптана "пасажиром" до
отказу, так, що людські руки і голови, навіть ноги
випиналися з вікон і тамбурів. Темний і
неосвітлений, "експрес" той гомонів, ні, гудів, як
вулик, – зойкав, співав, кашляв простуджено,
матюкався віртуозно й розпачливо, лементував
дитячим плачем...
Експрес !.. Не експрес, а ціла республіка на
колесах." На одній із зупинок на зустріч цьому
"експресу" підкотився ще один ешелон, крізь
заґратовані вікна його дивилися бліді обличчя,

поприлипавши до ґрат... То був етап. І з другого
боку стояв такий же етап, лише в другий бік.
Оцих три поїзди знову відкрили перед
Григорієм цілу картину трагічної долі його
народу, його країни і його власної маленької. Та не
менш трагічної долі у цьому жахливому світі.
"Хтось з'їхав з глузду в цій країні. З одного
кінця землі гнав етапи в другий, а їм назустріч
гнав такі ж етапи. І не має їм кінця – краю. А межи
ними котив цей плач на колесах, цей неетапний
етап, цей найдемократичніший "експрес", ні. – цей
ковчег горя, проклять і"сліз материнських".
Учитель. Письменник створює психологічно
складний і духовно багатий характер головного
героя, в якому поєднуються ненависть і
любов,тонке відчуття краси і непримиренне
ставлення до всього, що породжує зло. Тому
Григорій поряд з основною проблемою свого
життя – не залишитися нулем в історії, ставить ще
одну – знищити Медвина, щоб такі,як він не
розмножувалися, як пошесть, не отруювали своїм
існуванням світ. Бо рано чи пізно всяке безглуздя,
всякі злочини будуть оцінені справедливо, бо
немає зла, яке не було б покараним. Вирок, який
Григорій
здійснює
над
Медвиним,є
кульмінаційним моментом роману. Підсвідомо
головний герой постійно прагнув його здійснити.
Це бажання його рятувало в найскрутніші хвилини
життя: і коли був у тюрмі, і коли втік з ешелону, і

115

116

коли долав дикі хащі без надії вижити, і навіть
тоді, коли став тигроловом. Мета знищити
Медвина як зло стала сенсом його життя.
Тому ми не можемо розцінювати перемогу
Многогрішного як помсту. Це – виконання
обов'язку, яким керується у своєму житті головний
герой роману "Тигролови". Він, як молодий ізюбр,
що, забувши про всяку обережність, мчить,
ламаючи хащі, назустріч поклику. "Не від азарту,
ні, – від почуття в тім реві сили стихії, мужності...,
що його пристрасть та ревнощі доводять до
самозабуття, до божевілля""
Ведучий. Другу сторінку трагічної долі
українців відкриває рід Сірків, до яких після втечі
потрапляє Григорій.
Учитель.
Щоб
розмова
наша
була
змістовнішою і ви глибше збагнули долю Сірків,
пригадаємо сторінки роману, де розповідається
про тигроловів. Це дасть можливість передати
зміст життя поколінь у часових вимірах, глибше
осмислити долю героїв у взаємозв'язку часів.
Ведучий (продовжує). З розповідей Сірчихи і
старого Сірка стає відомо, що приїхали вони
освоювати невідомий для них край у 1887 році з
Полтавщини. Але про це краще розповість нам
сама Сірчиха. (Виходить учениця, одягнена в
український національний одяг).
Сірчиха. У сміливих щастя завжди є ! От хоч
би й ми. Приїхали сюди... Боже ! Яка страшна і

дика пуща була ! І нудьга смертельна. І лихо скрізь
навколо, і злидні, і смерть. Чужа чужина... А бач,
оббулися. І дивись – зажили ж як потім ! І пущі
здолали, і край скорили, ще й залюднили. І звикли,
і полюбили. З початку ми поселилися в селі, тепер
це містечко Києвом зветься. Хати білили, як на
Україні. З нас тут за це сміялися, що от, мовляв,
скільки лісу, а "хохли" хати з глини ліплять та
білять. Колись, до революції, здорово жили тут
наші люди. Довго борюкались із злиднями, але ж
потім і жили добре. Тут край працю любить та й
винагороджує її щедро. А народ наш робочий. То
й ми жили колись ! А сім'я у нашого діда була
велика... Понад 50 чоловік сімейка ! Синів сім мав,
женив, не відділяв. Дочок заміж віддавав – на
сторону не відпускав, зятів у прийми брав. Двір у
нього був не двір, "економія". Сірків куток – то
ціле село. Весело жилося. Трудилися щиро, то й
мали. Хліб сіяли, промишляли – звірину, ходили з
хурами в Маньчжурію і в Китай, копали золото,
ловили рибу, звіра живцем, "пантували". Ми хліба
сірого не їли. Жили ми тут ліпше, ніж вдома. Це
була наша друга Україна, але щасливіша. І назви
тут люди подавали свої, сумуючи за рідним краєм:
Київ, Чернігівка, Полтавка... По всій Уссурі і по
всьому Амуру, як вдома... Жили ! Ну, а потім
пішло все шкереберть... Нові часи, нові порядки.
Перевелись люди, і 5з звелось життя нінащо... Вже
немає Сіркової держави, гай-гай... А ми плюнули
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на все те та й перебрались сюди. Щоб і не бачити, і
не чути та щоб по-своєму таки віку доживати.
Ведучий. Починаючи з XIX століття,
мандрують світом українці в пошуках долі. І не
дивно, що наша діаспора найчисельніша.
Створений у романі світ тайги, нетрів і є
символічним світом еміграції, де в образі сім'ї
Сірків показані українці, які в несприятливих
умовах сибірської тайги виживають, свято
зберігаючи свої звичаї, мову, традиції. Вони жили
з того,що живцем ловили тигрів і возили до
Хабаровська, де здавали на базу за гроші або
міняли на крам. Це був небезпечний промисел,
але, щоб вижити,люди йшли на будь-який ризик.
Під час одного такого полювання загинув старший
син Сірка Микола Але вони не зупинилися, бо
цими людьми керував принцип: в умовах, де на
тебе всюди однаково чигає смерть, виходь на неї
перший. Ловити тигрів не кожний зважувався,
крім Сірків та ще однієї сім'ї. Хто ж він, цей
легендарний Сірко, про якого знали майже всі в
окрузі?
Сірко. Походжу я зі старого козацького роду.
Жили мої батьки на Полтавщині коло Переяслава.
А діди-прадіди "в Запоріжжі козакували, на Крим і
Туреччину ходили, в "ночвах" море перепливали
та страху усім наганяли, та ще й на галерах не раз
бували і звідтіля утікали... Не раз покидали рідну
землю, мандруючи по світах у пошуках кращої

долі. Були й на Босфорі, і в Царгороді, коло Індії їх
дощі обливали – мочили, біля Цейлону вітри
пекли. У Бомбеї вони воду пили, в Сінгапурі
сльози лили... Китай обминали – на голому
чердаку купою лежали, пальці гризли і сльозами
запивали... Та віри в щастя своє щербате і в силу
свою двожильну не теряли". Так на цю дику землю
і потрапили. Багато люду тут померло, аж поки не
позвикали. А позвикали – то й зажили ! Ого ! Ще й
як зажили ! Потрапивши сюди в первісну державу,
"став хижим і гордим завойовником цієї ще не
загнузданої
стихії".
Життя
геть
випекло...сентиментальні риси і вайлувату, ліниву
млявість, насталивши і вигартувавши безперервні
в змаганні за своє існування". Маю сина і дочку,
вчу їх однаково суворо. Бо за українським звичаєм
жінка поряд чоловіка і господарювала, і вправно
володіла зброєю. Моя хата завжди відкрита, як
колись козацькі бурдюги, для гарної людини. Коли
напівживого Григорія – принесли ми додому, моя
хата (за нашим законом) стала його хатою. Навіть
коли б він не був християнська душа, то й тоді цей
закон на його стороні.
Життя навчило мене бути мудрим і
щиросердним. Втративши старшого сина, я
безмежно зрадів Григорієві, назвав його сином,
подарував коня, гвинтівку. Бо хто, як не батько.
Навчить сина виживати в будь-яких умовах,
залишаючись при цьому людиною.
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Ведучий. Успадкувавши від батьків найкращі
риси, а потім ще загартувавши їх у диких і
жорстоких умовах сибірської тайги, Сірко не .
втратив природної делікатності, яка притаманна
характеру нашого народу. Тому не розпитував він
Григорія ні про що, здогадуючись, яка доля могла
занести хлопця в такі нетрі. Він вперто боровся за
життя Григорія. Як потім сказала Наталка, що
ніякі б лікарі не врятували, коли б не батькові
ліки. Знався й на цьому ремеслі старий Сірко. Бо в
жорстоких умовах треба самому вміти себе
рятувати і від хвороб, і від ран, і від всіх напастей,
які щедро посилала їм доля. У таких батьків
поганими діти не будуть. Послухаємо Гриця меншого Сіркового сина.
Гриць . Мене називають "ведмедем" , бо я на
батька схожий –кремезний, броватий, крутої вдачі.
Я став тигроловом, бо пройшов сувору батьківську
школу. Він для мене не тільки тато, а
найвимогливіший вчитель, наставник, порадник і
друг. Засвоїв я від нього науку побратимства.
Згодилася вона мені і тоді, коли Григорія рятував
від укусу отруйної гадюки, і коли на кішку
ходили, і в Хабаровську... Вчив мене батько
ходити "по грані між звичайним і небезпечним".
Лаштуючись у далеку дорогу, на промисел, ми
суворо виконували батькові накази:чистили
зброю,
набивали
патронами
набійниці,
влаштовували стрілецькі змагання – стріляли на

віддаль і в рухомі цілі. Здається на перший погляд,
що так ми бавились знічев'я. Ні, ми відбували
муштру перед тим, як вирушити в тайгу на сувору
і тяжку роботу. Коли на марші не було небезпеки,
батько йшов позаду, а коли навпаки – очолював
колону. Він навіть зумів собак з цуценят
вимуштрувати на тигрятників, бо без них на тигрів
нічого ходити. Тато у нас ще й чаклун. Щоб панти
не пропали, треба їх зробити твердими. Раніше їх
заварювали по-китайському. Але батько винайшов
свій спосіб у природних умовах, в печі. При цьому
священнодійстві ми обов'язково були присутні,
уважно спостерігали, а батько повчав. Може, і не
стали б ми тигроловами, але батько навчив нас
бути дружними, стояти сміливо один за одного, як
свій за свого. Тому ми й ходили лише рідні, чужих
не брали, бо чужий за чужого не підставить
голови. Григорія взяли, бо він мав багато нагод
довести старому Сірку свою відданість найліпше,
та й не кожен піде на ведмедя з ножем,рятуючи
невідому людину.
Учитель.
А
як
ставиться
Григорій
Многогрішний до Сірків? Що змусило його
повернутися?
Учень. Сам Григорій розповідає Наталці під
час прощання : "Вистрибнув на ходу з скаженого
поїзда, – стрибнув у ніч, у смерть, на щастя.

121

122

І я мав щастя... Я потрапив до вас, я мав щастя.
Сміливі завжди мають щастя, як казала твоя
мати..."
Настав той момент у житті Григорія, коли він
мусив тікати. І вже тепер йому залишилась одна
дорога – за кордон. "Ні. Йому не сила піти так
геть. Він мусить піти туди, глянути, побачити.
Востаннє ж. Побачити батька, побачити матір. Це,
може, єдині рідні на цьому світі. Попрощатись.
Стати навколішки, і хай благословлять у далеку
путь – у темне, страшне невідоме. Може, і в
смерть.
Три дні він ішов снігами і боровся сам із
собою. І не міг перемогти бажання піти, глянути.
Він мусив".
Сім'я Сірків стала для нього рідною, а старий
Сірко – більш ніж батьком. Він тепер був
найсуворішим суддею, від рішення якого залежала
подальша Григорієва доля. "Як Григорій увійшов,
він встав назустріч і стояв так. Григорій звівся,
допитливо дивлячись старому в очі. А старий
заховав їх під волохаті брови, і вони так
посміхалися самі собі під бровами нахмуреними.
Стояли так один проти одного. Стояли так, як той
Тарас Бульба з Андрієм, тільки це не Андрій – це
Григорій, і голова в нього не схилена погноблено,
а гордо піднесена, лише блідий, але напропале
затятий. Старий покрутив головою загадково.
Либонь, задоволено ..."

Ведучий. У розділі "Падь голуба" автор
знайомить читачів з легендою про водоспад, який
носив дивну назву – Дівчина. Вперше, коли
Григорій його побачив, він здався йому
"грайливим і сердитим, буйним і лагідним, ніжним
і звабливим у своїй дикій красі". Збуджені цим
видовищем почуття переросли в конкретний образ
– образ дівчини Наталки. І чим більше вдивлявся в
бурхливе плесо під водоспадом або спостерігав, як
стрімголов з триметрової височини падала прозора
стіна води, тим яскравіше вимальовувався перед
ним образ Сіркової доньки. Пригадалась їхня
перша зустріч, коли Григорій, рятуючи від смерті
юнака, потрапив у родину . тигроловів. Як потім
з'ясувалося, цим юнаком була Наталка. "Яка вона
хороша ! Такої він, далебі, ще не бачив. Якесь
дивне поєднання : надзвичайної дівочої краси і
суворості. Гнучка, як пантера, і така ж метка,
мабуть, а строга, як царівна".
Роксолана
(продовжує
розповідь
про
Наталку). Народившись і вирісши в уссурійській
тайзі, ця дівчина знала свій родовід, свято
зберігала пам'ять про дідів і прадідів, могла
розповісти про кожного з тих, хто був зображений
на фотографіях, що прикрашали Сіркову світлицю.
Перекривляла уїдливо та зневажала тих, що звали
її рід "хохлами". Зате прізвище своє вимовляла
гордо: " Сірківна. Мій батько – Сірко, і дід – теж
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Сірко, і прадід. Всі Сірки. І тут уже розвелося до
лиха ..."
Виховував її змалку старший брат Микола,
міцний і красивий, який удався у покійного діда:
підкову розгинав руками граючись. Привітний був
і безжурний, як і Наталка. Від нього вона
навчилась всього, а особливо сміливості. "Ніч –
північ чи мороз лютий, чи злива страхітна –
байдуже. Звели їй до відьми в зуби полізти – і
полізе". З перших хвилин знайомства Григорій
відчув у Наталці людину його крові, – сувору,
гартовану і гонористу. "Це – бо було горде
створіння. Як той дикий кінь, що ладен забити на
смерть того, хто посміє доторкнутись до нього
рукою". Якщо вона відчувала зверхність у
ставленні до себе, то ввічливо вибачалася, бо
"чемність для неї така в вроджена риса, як і краса".
Жорстокий світ нетрів загартував дівчину, вона на
рівні з батьком і братами орудувала зброєю, не
відставала на марші, виконувала важку чоловічу
роботу, але не уподібнилась в усьому до чоловіка.
Вона зберегла в собі чисто жіночі риси, які не
давали Григорієві спокою, а все більше і більше
дивуючи, чарували його. Він уявляв її в іншому
світі, у світі лабораторій, наукових кабінетів, на
заводі... Був упевнений, що вона і той невідомий
для неї світ підкорила б своїм здивуванням. Хотів
замчати її в небо, за хмари... Що б вона не робила:
чи сіяла квіти, чи ловила тигра, чи стріляла з

рушниці, чи "лучила" рибу – все виконувала
вправно, повна невимовного захвату. "Гнучка, як
вуж, граційна, як мавка, вона таїла в собі дивну
силу, ця дівчина". Перебуваючи поряд з нею,
Григорій відчував щастя, він жив, у ньому "кипіла
і вирувала кров від самого звучання її голосу". Він
знав, що не має права на цю дівчину, але кохав її.
Боровся з собою, мучився, а вона,здається, навіть
не помічала того, що з ним діється. Уявляв себе
вепром, що сховався в хащах від мисливців. Тому
хотів і боявся взаємного почуття. У такому
становищі він не міг ризикувати життям дорогої
для нього людини. Але і піти геть не вистачало сил
і не хотів. У ній, як у золотих арабесках, таїлася
краса в нерозгаданій таємниці, що причаровувала
до себе назавжди того, хто намагався її розгадати.
Нетрі зробили Наталку обережною і рішучою,
тому почуттями своїми вона не легковажить, а
вивіряє їх, змагаючись довгі місяці з собою.
Уникає зустрічей з Григорієм на самоті, жартома
відповідає на його запитання, сердиться на прояви
ніжності до неї, навіть кепкує, не підпускаючи
близько-до себе, але завжди вона поряд з ним, щоб
у хвилину небезпеки прийти на допомогу. Вона
здатна на самопожертву заради коханого, тому
перший раз прощається з ним навіки, даючи йому
можливість вирішувати свою долю самому.
Глибоко в душі вона вірила, що Григорій не може
піти назавжди, не сказавши їй про свої почуття. І

125

126

тільки те, що він повернувся до Сірків, щоб
попрощатися з ними перед далекою дорогою в
невідоме, стало переконливим доказом його
кохання до Наталки. Тоді вона мовчки взяла його
за руку і з безповоротною рішучістю попросила
батьків благословити їх. "Шлях їм прослався
вперед, в невідоме. Десь навколо світу.
Приготовані на всі труднощі, на жорстоку
боротьбу й на втрати, вони спалили всі кораблі за
собою та й вірили у свою зорю, що присвічувала
їм шлях, – шлях у життя. Шлях туди – десь на ту
далеку, для одного з них зовсім незнану, сонячну
Україну. А чи в героїчну битву і смерть за тую
далеку, за тую незнану, за ту омріяну Україну.
Учитель. У романі образи об'єднані однією
ідеєю, взаємозв'язані і розвиваються, доповнюючи
один одного. І не випадково у кінці твору автор
зводить усіх героїв у хаті Сірка. Це одне плем'я,
яке вбачає свою силу в єдності роду. Тому головна
тема роману – тема невпокореної людини –
переконливо втілюється в образах старого Сірка,
Наталки, Григорія Многогрішного однаковою
силою. Це цілісні натури, які відчувають повну
єдність з ^нацією, її культурою й історією, але
душею і вчинками противляться тому, що давно
стало злою долею народу, а значить, претендує на
владарювання над їхньою особистою долею.
Образи Григорія Многогрішного, старого Сірка,
Наталки, Гриця не вчать читача покладатись па

чиюсь залізну волю, підкорятись їй і покірно
виконувати її ; приписи. Навпаки, їхні образи
вчать нас великій і мужній любові. Роман
"Тигролови" і його герої, говорячи словами Олени
Теліги, виховують "сильних і твердих людей
української нації".
Ведучий. Говорячи про стиль роману
І.Багряного "Тигролови", ми виділяємо яскраво
відчутний у творі фольклорно – епічний елемент,
зокрема, відзначаємо роль пісні, описів народних
звичаїв і свят як засобів розкриття української
ментальності.
Олександр Шугай. Використаний у романі
І.Багряним фольклорно -епічний елемент надає
творові народного колориту. Мова героїв насичена
прислів'ями: "Бог не без милості, козак не без
щастя", "Глитнули, ніби чапля жабу", "Козакові –
козацьке діло"; порівняннями: "вела партію, як
прошву золоту шила"; приповідками: "Бий тебе
коза хвостом", "Щастя як трясця, як нападе, не
скоро покине". Особливу роль відіграє у тварі
пісня. Вона є вищим уособленням духу, відбиває
національний характер героїв. Хоч Наталка і
Грицько, співаючи, не завжди розуміли зміст
пісень, але хороший, сильний голос з
притаманним лише українцям виводінням вирізняв
їх з багатонаціонального різноголосся Далекого
Сходу.
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Описи народних звичаїв і свят доповнюють
фольклорно – епічну канву роману. Пригадаємо
опис хати Сірків: "У кутку рясніли образи.
Королівськими рушничками прибрані, кропило з
васильків за Миколою Чудотворцем... На стіні
рясно карток – дівчата у вишиваних сорочках, у
намисті, парубки у шапках і киреях". Особливо
докладно описано в романі святкування Різдва.
"Сірки святкували його, як з діда-прадіда, весело: з
кутею на Святвечір і з усім тим зворушливим і
романтичним ритуалом... З віршуванням, з
колядками".
Сам
старий
Сірко
складав
віршування, сам його виголошував, додаючи
добрий народний гумор про те, як Бог покарав
Ірода за те, що він маленьких дітей повбивав. А
ввечері Наталка з Григорієм колядували. Вони
одягли найкраще своє вбрання, особливо її шиї
красувалося намисто й дукачі, волосся було
перетяте стрічками. Вона в цьому вбранні
нагадувала багату козачку часів Хмельницького.
Отже, мова, одяг, пісні, мораль, спосіб
мислення і вчинки Сірків свідчать, що у 30-ті роки
українці Зеленого Клину ще зберігали свою
ментальність, власне обличчя навіть в умовах
Сибіру, куди їх заганяли злидні та-безземелля.
Висновок. У підсумку доходимо висновку про
те, як логіка розвитку характерів, сюжету виражає
ідею твору, заявлену у його назві. Який
символічний зміст вкладено в його назву ?

У бесіді учні доводять, що тигролови – це
мужні люди, що долають тигрів, як українці, яких
не здолав найхижіший звір XX століття – сталінізм
і які підкорили собі історичний час, піднялися над
ним.
(учні отримують оцінки)

129

130

УРОК-ДИСПУТ ЗА РОМАНОМ
«САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ»
Тема уроку: Зображення сталінських репресій
в Україні в кінці 30-х років XX століття.
Мета уроку: Ознайомити учнів з історією
написання та ідейно-тематичним змістом роману
«Сад Гетсиманський». Розкрити злочинну суть
тоталітарного режиму. Формувати національну

самосвідомість, духову твердість і наполегливість
у виконанні поставлених завдань. Вчити боротися
за людське в людині.
Хід уроку
1. Розповідь учителя про письменника та
основні проблеми сучасності, злободенність та
актуальність роману «Сад Гетсиманський».
|Коротко охарактеризувавши основні етапи
життя
письменника,
учитель
докладніше
зупиняється на періоді звинувачень, тюрем,
заслань. З'ясовує документальну основу роману,
підкреслюючи, що це в історії літератури перший
твір про систему радянських концтаборів.
Роман «Сад Гетсиманський» був створений на
два десятиліття раніше від «Архіпелагу ГУЛАГ»
Олександра Солженіцина і став першим у
розкритті диявольської машини примусу в
тоталітарній системі. Після того як роман вийшов
у Німеччині в 1950 році, автора звинувачували у
фантазерстві. Тому вчителю доцільно з'ясувати
документальну основу роману. У свій час Іван
Багряний був змушений доводити світу фактами з
власної біографії, що він цілком компетентний
щодо «совєтської» тюрми і що його книга –
документальна річ. У статті «Камо грядеши?» І.
Багряний описував дикі страхіття «кухні-фабрики,
країну єжовських рукавиць, перебуваючи в яких
людина перетворюється в ніщо».

У 1932 році письменник перебуває у камері
самотнього ув'язнення шість місяців і тринадцять
днів, тут він змушений був «зізнатися» у своїх
«націоналістичних
поглядах»,
розкрити
«контрреволюційну» сутність своїх літературних
творів. Після цього – заслання на Далекий Схід,
втеча, арешт по дорозі, суд, три роки таборів. І
після повернення – знову арешт. Звинувачення
будувалося виключно на свідченнях людей, які
самі перебували під слідством. У 1938-1939 роках
на допитах Багряного слідчі (до речі, прізвища
декого з них – Сергєєв, Нечаєв – зустрічаємо і у
протоколах допитів, і на сторінках роману)
постійно твердили, що він звинувачується за
участь у контрреволюційній організації. Іван
Багряний визнавав себе винним лише в тому, що
свідомо проводив контрреволюційну діяльність у
літературі. Будь-які звинувачення письменник
відкидав. Інколи допити тривали по кілька годин.
Протоколи звинувачення він не підписував. Це
свідчить про силу духу і незламність, адже майже
всі підписували. Іван Багряний, не підписавши
протоколу, мабуть, врятував собі життя.
Головний герой роману – це особистість, яка
чинить опір до кінця і, зрештою, тріумфує над
антилюдською силою, яка хоче її розчавити, як і
сам автор, який був переконаний, що він не
повалений духовно і фізично.
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«Я лише трохи приліг, щоб раптом встати на
весь зріст. Я фанатично переконаний, що мені
судилося звести і виграти жорстокий бій не тільки
за своє життя фізичне, а й за своє місце в історії».
«Під знаком скорпіона стоїть наша епоха –
пише Багряний. – Цей знак – знак достославного
своєю ницістю, злобою і підступністю скорпіона,–
істоти, що при своїй мізерності й слабості має за
зброю отруйне жало і здібність до мімікрії.
Макабрична епоха непоправно хворої, розкладеної
людської психіки, що цю підлість вивела в
чесноту, в зразок, в мораль, освятивши,
виправдавши, похваляючись нею, як справжнім
здоров'ям...» Досліджуючи нашу епоху, автор
узагальнює її у художніх образах «Саду
Гетсиманського».
2. Бесіда, в якій з'ясовуємо головну проблему
твору – проблему боротьби за людське в людині.
Щоб зав'язався диспут, треба створити три
проблемні ситуації. Для полегшення роботи варто
поділити учнів на кілька груп, залежно від того,
які ситуації передбачає вчитель і які з них можуть
викликати дискусію. Для активізації і глибокого
проникнення в текст та зміст роману вчитель мас
підготувати для кожної групи низку проблемних
запитань, які допоможуть учням під час їхньої
домашньої роботи чіткіше усвідомити свою
позицію в диспуті. Для першої групи, яка
розкриватиме суть держави – великої тюрми, де з

людини можуть зробити і робили «дірку від
бублика», пропонуємо такі запитання:
• Як у романі змальована радянська в'язниця?
Як реагувала на смерть в'язнів офіційна влада?
• Охарактеризуйте створений тоталітарною
системою «конвеєр розбирання людських душ».
• Як у творі зображено «нове правосуддя»?
Яку мораль сповідують енкаведисти?
• Прокоментуйте слова Фрея: «Воля сліпих
мільйонів ламалася об волю авангарду, який знав
краще, чого тим мільйонам треба».
• Яким бачать нове суспільство представники
влади? Поясніть вираз «Повзуни ніколи не творять
історії».
Друга група учнів має бути на уроці ведучою,
адже образ Андрія Чумака є точкою перетину всіх
подій, вчинків і помислів персонажів. У
запитаннях і завданнях вчитель наголошує на
постійній внутрішній боротьбі в душі Андрія, про
великі страждання і героїзм у часи найстрашніших
випробувань, які випали на його долю в катівнях
«фабрики-кухні» системи Миколи Єжова.
• Які епізоди дитинства згадує Андрій у
в'язниці?
• Поясніть, що хотів сказати автор про Андрія
словами: «Феноменально вперта людина, яка не
визнавала речей неможливих»?

133

134

•Охарактеризуйте стосунки, які склалися між
Андрієм та слідчим Донцем. Чому Андрій
відмовився від помсти?
• Прокоментуйте Андрієві слова: «Героїзм... це
блиск раптової її відваги, що захоплює людські
серця доконанням неможливого». А як він оцінює
власну поведінку?
• Поясніть, чому влада прагнула будь-що
морально зламати Андрія і зволікала з фізичним
знищенням?
• Яка риса була визначальною в характері
Андрія Чумака і зберегла його від морального
злому?
• Як ви розумієте слова: «Ліпше умерти раз,
умерти гордо, з незламаною ' душею, аніж повзати
на колінах: вмерти двічі – морально і фізично?
Третя група учнів зосереджується на вузлових
питаннях тексту «Салу Гетсиманського», бо їм
належатиме дослідити систему біблійних образів у
романі. Своїми запитаннями вчитель має
спонукати учнів не пропустити жодного
важливого моменту, бо біблійні образи в романі
виступають загальнолюдськими символами, які в
художньому
тексті
роману
наповнюються
авторськими інтерпретаціями, несуть величезне
змістове
навантаження,
доповнюють
і
розкривають образ головного героя.

• Чому, на вашу думку, Андрія так стурбувала
розповідь
про
страждання
Христа
в
Гетсиманському саду?
• Для чого автор у сюжеті роману звертається
до образів біблійних героїв Каїна, Авеля, Юди?
• Як ви розумієте епіграф роману? Чому автор
зупиняється саме на цій назві для своєї книги?
Після вступного слова вчителя учні у своїх
виступах
розкривають
символічний
образ
держави-тюрми, «фабрики-кухні», де людину на
кожному кроці підстерігає пастка, де головний
герой, щоб залишитися людиною, а не «діркою від
бублика», зазнає найжахливіших випробувань.
У романі зображені всі ступені, які проходив
політв'язень 30-х років: від буцегарні в районному
містечку, де ще можна ходити й думати, до
карцеру харківської в'язниці – кам'яного мішка,
який ламав духовно і фізично найвитриваліших.
Коли Андрія Чумака запроторили до камери цієї
тюрми, він подумав, що потрапив до божевільні. У
камері,розрахованій на одного арештанта, сиділо
28 в'язнів. А сама норма здавалася йому саме тим,
загробним, світом, якщо він десь існував.
Першим слідчим у справі Чумака була жінка,
або товариш Нечаєва майор органів, дружина
начальника політвідділу Охтирської .«В густо
нафарбованих губах вона тримала димлячу
цигарку, жувала, як зумбело, а великими очима
дивилася на свою нову власність, ніби
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оцінюючи_її». Вона здалася Андрію фурією, бо
тупала ногами, верещала, несамовито лаялася
«дванадцятиповерховим» жахливим матом і явно
була п'яною. Йому стало соромно за державну
установу, в яку він потрапив.
Перебуваючи в камері № 49, «страхітному
людському звалищі», Андрій втратив лік часу. Тут
сиділи порядні люди: священик, професор
інституту суспільних наук, професор медицини,
секретар райпарткому, директор Харківського
тракторного заводу, доцент, атлет, навіть інженер
– автор проекту цієї самісінької тюрми. «На ньому
повторилася
практика
древньоєгипетських
фараонів, що відтинали будівничим голови» . Були
серед них і колгоспники, і поети, серед яких був і
Михайль Семенко, який написав найкращого свого
вірша на тюремній стіні:
Тяжка неволя
В рідній хаті!
В анекдотичній історії з Асланом, яку
розповідає перський вірменин Карапетьян, в'язень
цієї ж камери, показана система фабрикування
справ на людину, яка твориться довільно в
лабораторії оцієї «фабрики-кухні». Людину
змушують признатися в усьому, чого не було,
фантазувати над тим, що має робити справжній
контрреволюціонер, затятий «ворог народу». Бо
зізнання в тому, що ти просто ворог народу, не
задовольняє слідчого. Йому треба довести, як ти

робив і що ти робив, щоб повалити радянську
владу і партію. Бідний Аслан думає, але нічого не
може придумати, плаче, його рятують веселі
земляки, які придумують історію про те, як Аслан
шкодив пролетаріатові. Слідчий тріумфує:
Асланова залізна логіка і фантазії земляків
забезпечують йому блискучу кар'єру в «органах».
Але на цьому справа не закінчується. Після,
наприклад, диверсії Аслан мусить признаватися в
не менш геніальному шпигунстві. До того ж
щиросердні Асланові зізнання чергуються з такою
ж щиросердною розгубленістю, коли Аслан сам не
знає вже, що ж він робив далі. Тоді слідчий б'є
його й кидає в камеру, щоб добре подумав. Аслан
думає при допомозі своїх веселих земляків і
друзів, опанованих психозом самовикриття в ім'я
рятунку від смерті та надзвичайно сміливим
гумором. Надумавши, Аслан проситься на
«конвеєр», і епопея продовжується.
Конвеєр має свою термінологію: вербувати,
колоти, розколюватися. «Розколюватися» –
означає не витримувати тортур і «признаватись» у
всіх злочинах, які нав'язує слідчий в'язневі, або
уникати тих тортур, зізнаючись відразу й
підтверджуючи все, чого хоче слідчий. «Колоти –
це означає випробовувати людську психіку, при
цьому застосовуються "наймодерніші тортури,
такі, що ті мало хто витримує – кожен
розколюється, а як не розколюється, то
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божеволіє". «Мета виправдовує засоби» – ось
головне гасло, за яким організоване життя у
в'язниці. Існуючи, людина, по суті, позбавлена
цього права, бо заборонено все: ходити по камері,
стояти, заборонено прогулянки, писати будь-чим і
будь-що; заборонено шити, бити блошиць,
заборонено не тільки спати, а й дрімати вдень.
Завдання цієї страшної установи чітко визначене:
зламати волю мільйонів, придушити будь-який
потяг до спротиву, обернути людину в робота, в
ніщо. Виконавці – авангард партії – НКВС, об
волю якого ламається «воля сліпих мільйонів», не
маючи права на своє визначення. Доктор
філологічних наук Олександр Ковальчук у своїй
статті «Новітній українець у саду страждань»
зазначає: «Людина опиняється абсолютно поза
законом. За цими законами створена унікальна
країна – єдина тюрма (наша совєтська тюрма) у
всьому світі, з якої немає виходу», де все
регулюється системою антилюдських правил: «Не
важно, що ти робив учора, важно, що ти міг
робити завтра», «ліпше поламати ребра ста
невинним, аніж пропустити одного винного». .У
цій країні свої моральні закони, тобто беззаконня.
Для слідчих не було обмежень, їм було все
дозволено. Ідіотизм ПКВС дійшов у своєму
садизмі до творчості, винайшовши конвеєр
системи Миколи Єжова, конвеєр, на якому деталь
по деталі, гвинтик по гвинтикові не складаються, а

розбираються людські душі. Це конвеєр теж
безперервного
процесу,
теж
стандартного
«виробництва» – виробництва безвільних істот,
конвеєр безперервного процесу знеосібнення
людини, «розколювання її психіки, розбивання
людської душі, обернення людини в ніщо, у «дірку
від бублика». Безперервні муки – це основній"!
метод «виробництва», яке здійснюють виконавці
чужої волі – слідчі, пройшовши перед цим
особливу підготовку – «замазування рук у кров».
Це значить, що все, що працює в НКВС, мусило
бодай один раз бути присутнім при розстрілах.
Так, при розстрілах! Ну, а вже при екзекуціях само
собою. І от тоді кров в'яже, й людина мусить
мовчати й покірно робити все, що їй призначають.
А інакше – смерть. Така система будувалася на
принципі «чортового колеса», потрапивши в яке
людина не мала права на вихід,боячись бути
фізично знищеною.
Отже, автор створює образ країни-тюрми, в
якій всі мешканці без винятку перебувають на
конвеєрі або обслуговують його. Поза ним жити
заборонено. Усі, хто намагався вийти з нього, були
або фізично, або духовно зламані.
Приблизно таким може бути виступ від першої
групи учнів. З цього виступу виносяться
проблемні запитання, які вимагатимуть різних
думок,
полярних
поглядів
і
суджень,
неординарних висновків. Наприклад:
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• Чи могла проіснувати довго така державатюрма? Які її перспективи?
• Чим нагадує вам образ держави-тюрми
новелу М. Хвильового «Я (Романтика)»?
• З якою метою письменник створює образ
країни-тюрми? Чи для того, щоб затаврувати
радянську систему, чи для чогось іншого?
1 учень. У літературі знайдеться небагато
творів, у яких показано, як ідея перетворює людей
на своїх рабів, примушує роздвоюватись. Такими
творами в українській літературі є «Я
(Романтика)»
М.
Хвильового
і
«Сад
Гетсиманський» І. Багряного.
Світ ІІКВС – це окрема держава, де ідея партії,
висловлена вустами начальника групи Фрея,
ставить своєю метою зробити волю мільйонів
сліпою, тобто у всьому від когось залежною. Вона
матеріалізувалась у реальну силу, бо змінила
суспільство, поділивши його на «своїх» і «ворогів
народу». Вона знеособила людей як морально, так
і духовно. У перспективі держава з такою
антигуманною ідеологією перетвориться на
монстра, де маленька купка злочинців керуватиме
волею мас, задовольняючи свої інтереси. Людина,
перебуваючи в таких умовах, у кінцевому
результаті
втратить
своє
людське
«я»,
перетвориться у сліпе знаряддя чужої волі.
Приблизно таким став наш народ, постійно

перебуваючи поза державністю, служачи чужим
ідеалам, він виховав у собі раба без спротиву.
2 учень. Я думаю, що виникнення такої
системи є закономірним явищем. Вона народилася
як наслідок такої ідеології, де людина у штучно
створених
ситуаціях
випробовувала
себе,
оцінюючи свої можливості. Без цього вона не знає,
на що здатна і тому дозволяє керувати собою.
Дивно,але така система гартує людей, сортує
їх, виділяє з маси найкращих – еліту. Вона ж
усупереч самій собі формує національну
самосвідомість, викликає спротив собі і створює
опозицію, до якої входять люди перевірені і які не
зрадять своїм ідеалам. Д. Донцов з цього приводу
в своїй праці «Дух нашої давнини» зазначив:
«Занепад України (причини) треба шукати не в
«землі»..., ні в «народі...., лише в третім, в
найважливішім складнику – провідній верстві».
3 учень. В образі Андрія Чумака ми вбачаємо
риси такої людини: це шляхетність, благородство,
мужність і мудрість. Тому репресивний апарат і
намагався знищити українську інтелігенцію, щоб
не дати їй можливості стати провідною в
суспільстві. Тому й застосовувалися в катівнях
НКВС найжорстокіші методи розколювання
людини фізично і психічно, не шкодувалося на це
ні часу, ні інтенсивних фізичних тортур.
Аналогічна перспектива чекала й Андрія Чумака.
Ізольований від світу в кам'яному мішку
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харківської тюрми, зраджений, як стверджували
слідчі, рідними братами, самотній, він не повинен
був вистояти. А професіонали з «органів» не
шкодували ні сил, ні вміння. Але вистояв,
довівши, що людина – найвеличніша з усіх істот.
Продовжують диспут представники другої
групи, яка, характеризуючи образ головного героя
в аспекті поставлених проблем, поглиблюють і
розвивають їх з боку національного, морального та
філософського.
Отже, щоб досягти чогось у житті, треба
поставити перед собою мету, визначити смисл і
цінність життя. Як же їх розумів головний герой
роману «Сад Гетсиманський»? Які джерела
формування його світогляду? Яку роль відіграла
ідея у визначенні та формуванні мети і смислу
життя героя? Якими цінностями – соціальними,
ідейними, політичними, духовними, моральними,
естетичними – як предметом потреб керувався
герой, щоб визначити свої орієнтації в житті,
збагатити духовний світ, зміцнити життєві
принципи та ідеали? Ці фактори сформували
характер героя і склали його ставлення до інших
людей та навколишнього світу, визначили головну
мету – національна, соціальна і духовна свобода,
бо без неї немає повноцінного життя. А
визначальними рисами його характеру стали
волелюбність, цілеспрямованість, виняткова, сила
волі, духовний аристократизм, який виявився у

почутті власної гідності і честі. Вихований у
багатодітній сім'ї коваля, Андрій успадкував від
батька і матері просту народну мудрість – жити по
правді і бути чесним. Смерть. батька зібрала
докупи всіх Чумаченків – «плем'я дебеле й рясне»:
старшого Миколу, командира стрілецької дивізії
Окремої Червонопрапорної Далекосхідної Армії,
середнього – моряка Чорноморського флоту
Михайла, третього – пілота військової авіації,
командира й орденоносця Сергія Чумака,
наймолодшого
Андрія,
інженера-авіатора,
арештанта, і Галю -– найменшу з Чумаків.
Помираючи, хотів старий батько зібрати всіх своїх
дітей і виголосити їм останню свою волю, та не
встиг – помер, але наказав дружині передати дітям
його слова: «Щоб вони, сини його вірні, старого
Чумака, старого коваля діти рідні міцно купи
трималися та й найменшого брата рятували. Щоб
рятували, щоб його спасали... Бо не знатимуть
кості батьківські спокою і на тому світі...».
Боліла душа Андрія за братів, «що кожному з
них його – Андрієва – доля вписалася на шкурі»,
йому було відомо, що значить пробивати шлях та
ще у військових школах, коли брат – «ворог
народу». А тепер він ще втік з каторги, приїхав
додому, бо щось невидиме тягло його до рідної
хати, хотів ще раз глянути та попрощатися зі
своїми, щоб назавжди покинути цю країну. Знав,
що брати бояться зустрічі з ним, а він не звик
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підставляти за себе інших, бо мав шляхетну
натуру.
Згадував, як вони з братами в дитинстві
ловили рибу, гасали по левадах, бавились у
запорожців, як тікали від батька, коли він починав
карати за «безліч нароблених шкод». Теплішає на
душі в Андрія, коли він згадує про те, як вони,
малі
Чумаченки,
виступали
залізною
Чумаківською когортою у всіх хлоп'ячих війнах і
побоєвищах. І тепер, слідуючи батьковому
заповіту, вони почали радитись, як бути, як
урятувати найменшого брата. «Хотілось отак бути
вкупі і вирішувати цю проблему в затишку, під
батьковим добрим поглядом і материній участі». У
Чумаків є своя власна філософія, сформована ще з
дитинства, коли вони, зовсім маленькі хлопчики,
побравшись за руки – міцно притиснувшись один
до одного, приходили зі своїм батьком до
«Плащаниці», дивилися на муки розіп'ятої людини
і вже годі присягалися «всім сво'їм єством любити
добро й ненавидіти зло, бути вірними, бути
дружніми, щоб ніхто нікого з них не міг отак
розп'ясти...». Тому, коли Андрія заарештовують і
кидають за грати, його не лякає тюрма, його
турбує й пече це прокляте запитання: «Хто? Хто
продав його, як том ІОда Іскаріотськмп ? Логіка
підкачувала, що це хтось з тих, хто був у рідній
хаті -мати, сестра, брати... І саме це палило його
вогнем. Але все Андрієве єство бунтувало проти

цієї підозри – не може бути! Тягар сумніву
підточував сили в поєдинку з катами і самим
собою у хвилини розпачу й безнадії, коли від
нього
вимагають
створення
паперової
фантастично
розгалуженої
терористичної
організації, до якої мають увійти і його брати.
Фальсифікована в надрах НКВС провокація ще й
підтверджувала (підпис Миколи), що саме брати
донесли на нього, що вони його покинули
назавжди. А скільки ж він за них вистраждав!
Звістка, що його брати сидять у цій же тюрмі, у тій
же справі, що й він, вони суворо ізольовані, бо
звинувачуються у тому, що й Андрій: члени
організації, яка готувала повстання і була зв'язана
з вищими ешелонами влади, з маршаламиДубовим і Блюхером, – приголомшила його.
«Брати... його брати тут!» Значить, віра у них була
не марна.
Віра у братів, як в основу роду, який складає
велике ціле – народ – це та точка, від якої
починається перехід Андрія в інший астрал –
астрал мученика за спасіння власного народу.
Тому вже не можна відступати, бо зруйнується
основа, на якій тримається віра в те, що навіть при
такій системі «можна триматися на лінії людської
гідності».
Ще в ранній юності «старий сивоусий бондар
напророкував йому: «Ой, не вмреш ти, синку,
своєю смертю... а все через тую твою «щиру» ь і>«
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Україну». Свої переконання Андрій гартував під
впливом праць Миколи Хвильового, особливо
вирішальним у визначенні мети його життя став
памфлет «Україна чи Малоросія?». Юнак ясно
усвідомлює стратегію боротьби, яку має вести
його народ. Він належить до числа тих, які
вважали і вважають, що з їхньої нації доти не буде
діла, доки вона буде упосліджена і у власній хаті
бита, доки якою завгодно ціною не опанує міста,
доки не оволодіє власною індустрією, доки не
перестане хуторянити й позіхати, а почне
будувати.
Після цього повідомлення можна винести на
обговорення такі запитання:
• 3 якою мстою Андрій доводив, що він
людина?
• Чи можна вважати його життя знеціненим?
•Який з трьох девізів («Людина – це
найвеличніша з усіх істот. Людина найнещасніша
з усіх істот. Людина – найпідліша з усіх істот»)
підходить Андрію найкраще?
Дискутуючи, учні доходять висновку, що
звичайний в'язень перетворюється в легенду, яка й
живить надію, зміцнює душі людські, нейтралізує
філософію зради і тим самим сприяє торжеству
життя. Хоч із трьох девізів найтяжче було довести
на власному прикладі перший, Андрій зумів це
зробити і довів, що кожна людина має в собі
невичерпний потенціал мужності, добра, любові і

готова спрямувати їх у найвищих цілях, навіть
жертвуючи собою.
Завершують диспут представники третьої
групи, які з'ясовуватимуть роль біблійних образів
у романі.
Біблія – живе джерело художнього слова. І.
Багряний у своєму романі використовує біблійні
образи як загальнолюдські символи, надаючи їм
авторської інтерпретації. Це той фундамент, на
якому тримається весь твір. Через розуміння їх
розкривається глибина морального і духовного
стану головного героя Андрія Чумака, в якому ми
впізнаємо автобіографічні риси самого автора.
Почнемо з назви роману. Як відомо з Нового
заповіту, Сад Гетсиманський – це місце
страждання Ісуса Христа перед розп'яттям,
моління його про відведення тієї гіркої чаші, яку
судилося йому випити за гріхи людські. Христос,
приречений
на
розп'яття,
молився
про
чашу,обливаючись потом від скорботи й душевної
муки... Молився про силу душевну, щоб тую чашу
змогти випити до дна... (с. 207). Для Андрія, який
у тюремній камері «п'є свою чашу гірку», ця
легенда про вірність і про зраду, яку він з
дитинства знав і чув не раз, набирає нового змісту:
у ній було щось несказане до самих глибин, а тому
вічно нове, вічно вабляче і приковуюче людські
душі, як бездонна криниця, сповнена якоїсь
невпізнанної тайни. Він, слухаючи про Юду,
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думав про братів, «і в темряві, що застилала зір,
йому ввижався темний, сповнений чорного,
задушливого, тропічного мороку сад, тоскна тиша
й сильвети мірт та кипарисів... Христос на колінах
з очима, наставленими в безодню душної ночі...
Млость передсмертної душевної муки... Зрада...
Відступництво Петра й відчуженість заспаних
учнів. Самота... Безмежжя туги, нестерпний тягар
відчаю... І крик далекого півня – провісника
зречення й провісника близької муки, наруги й
смерті... Зловісний крик півня... Крик безнадії...
Тріумф зла...».
Отже, сад Гетсиманський – це символічний
образ країни зла, де на кожному кроці підстерігає
зрада, страх і байдужість, це одвічне терзання
людське душі між двома крайніми межами вибору
– добром і злом.
Назву твору продовжує і доповнює епіграф,
взятий з Біблії, в якому оповідається про молитву
й арешт Ісуса та зрадництво Юди.
Юда – учень Христа, який зрадив його учення
і продав свого учителя первосвященикам і владі за
тридцять
срібняків.
У
романі
в
Юду
перевтілюється
священик
Ніколай
Жгут.
Невипадково у Багряного він вислизає з хати
Чумаків, перервавши читання саме сцени
Юдиного гріха, щоб завершити її самому в
реальному житті – здати Андрія владі, а за ним – і
всю сім'ю Чумаків. Сама тоталітарна система

породжувала цілу армію «жгутів», модернізованих
нащадків Юди, створюючи оптимальні умови
страху, який і породжував підлість. Але цим
самим вона прирікала себе. Бо зло викликає
спротив або веде до повної загибелі того, хто його
творить. Тому Біблія застерігає людей від вибору –
творити гріх. Таке бачення і в Багряного. Юду не
покарали, він сам себе убив, бо зрада впала на
його сумління тяжкою ношею, яку він не мав сили
нести. Нещасливим учнем називає його І.
Багряний і розповідає легенду про осику – дерево
жалоби, на якому повісився Юда. «Це легенда про
тремтливу осику, про свідка останнього зітхання
нещасливого
учня
Христового,
Юду
Іскаріотського, немовби плинула крізь грати з
шелестом листу приходила не одному на пам'ять
гак, ніби та осика за муром кричала про
арештантські душі... І для одних то був шепіт
потіхи, для інших – тривожний крик перестороги...
Приходила на пам'ять ця легенда (і Андрієві,
приходила на пам'ять і та осика, що стояла,
мабуть, у біблійнім саду Гетсиманськім. Гріх
біблійного Юди і багрянівського Жгута не можна
порівняти. Коли перший карається, свідомо
заподіюючи собі смерть, цим самим накладаючи
на себе прокляття, то другий живе спокійно,
отруюючи своєю мораллю ближніх.
Біблійні образи стали для письменника
наймісткішим
засобом
вираження
епохи
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Скорпіона, епохи, де на важелях однакової ваги
набрали добро і зло. Хто переважить?
Біблійні Каїн і Авель сприймаються через
призму народної легенди: брат брата на вила
підняв. «Навіщо ж брат підняв брата на вила?!» –
так завжди кричало серце дитяче, стискаючись в
темряві нерухомої ночі, коли та емблема,
розшифрована раз бабусею, висіла в вікні над
сильветами сонного світу, прип'ята до чорної емалі
неба, і сліпила зір». Тепер, за фатами, як і в
дитинстві, згадувалась Андрію ця легенда, і не
знаходив він відповіді на запитання, навіщо ж брат
підняв брата на вила? Світ золотого дитинства, в
якому сформувалась любов і вірність братів
Чумаченків один до одного і до свого роду, був
тим світом, в якім і та легенда, та емблема,
вирізьблена на вогненнім щиті, здається
неймовірною і зовсім-зовсім неможливою,
неправдоподібною... У романі образи Каїна і
Авеля як символи братовбивства контрастують з
висловом «браття во хресті», набувають багатьох
смислів у сприйманні контрасту гасел і дій
сталінського режиму...
Асоціації з явищем музичної культури
(зокрема
«Місячної
сонати»
Бетховена)
традиційно стали в художньому тексті виявом
гармонії світу і стану душі.
Підсумовуючи сказане на уроці, виносимо на
заключну частину уроку кілька проблемних

запитань, пов'язаних з біблійними образами в
романі. Наприклад: Чи можна страждання Андрія
в тюрмі порівняти з муками Ісуса Христа в
Гетсиманськім саду? Чи виправдані муки Андрія?
Таким чином у ході роботи над романом учні
усвідомлюють, що український народ у страшні
часи
лихоліття
виробив
свої
принципи
протистояння
системі,
сформував
свою
національну мораль і психологію, суть яких
полягає в тому, щоб знайти в собі сили чесно і
послідовно пройти до кінця життя, виконавши свій
обов'язок перед народом і Україною.
Андрій Чумак – Іван Багряний – вибирає
перший принцип: людина – це найвеличніша з усіх
істот. Допомогло йому, підтримало, врятувало не
лише відчуття своєї політичної правоти, а и
соціальна порядність і національна гідність – усе
те, що складає поняття честі – честі роду і честі
народу. Впадати у розпач, опускати руки – це не
стиль життя Багряного. Реакція на будь-яку
найтяжчу ситуацію може бути лише одна – більше
зібраності, зосередженості, фізичного і духовного
напруження. Сповідуючи принцип опертя на
внутрішні народні сили, він до кінця був
послідовним і переконаним прихильником
державотворчої національної ідеї, синтезуючи її з
ідеями демократії та соціальної справедливості.
Певні, що для сучасного і прийдешніх
поколінь роман стане школою духовного гарту,
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школою усвідомлення не лише трагізму нашої
долі, а й незламності духу, мудрості і впертості,
впевненості, на засадах яких і необхідно
утверджувати Українську державу, багату і
незалежну.
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ЧЕТВЕРТИЙ УРОК МОДУЛЯ –
КОНТРОЛЬНО-СМИСЛОВИЙ
ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ
1 Рівень
1. "Серце кожного поета і романтика мусить
іти на Голгофу"- це:
а) рядки з передсмертного листа V І. Багряного
б) напис на надгробнику письменника
в) цитата з роману "Тигролови"
2. І.Багряного реабілітовано у:
а) 1994
б) 1998
в) 1991
3. Справжнє прізвище І.Багряного:
а) Лозов'ягін
б) Лозов'яга
в) Багряний
4.1.Багряний народився:
а) 2 січня 1900
а) на Полтавщині
б) 2 жовтня 1909
б) на Київщині
в) 2 жовтня 1906
в) на Львівщині
5. Навчання в Київському художньому
інституті не закінчив:
а) через виїзд за кордон
б) через "політичну неблагонадійність"
в) через неуспішність
6.У 1929 р. вийшла збірка поезій І.Багряного:
а) "Аве, Марія"
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б) "До меж заказаних"
в) "Комета"
7. У 1930 р. написаний твір "Скелька". Це:
а) історичний роман
б) роман-хроніка
в) історична повість
19. Останній свій роман "Людина біжить чад
прірвою" І.Багряний присвятив:
а) землякам
б) сину Нестору
в) дружині Галині
20. Хто з українських письменників назвав
роман І.Багряного "Сад Гетсиманський" великим,
вопіющим і страшним документом" радянської
дійсності, сприяв його друкові у Франції ?
а) О.Ольжич
б) В.Винниченко
в) Г.Костюк
21. "Ніхто більшої любові не має над ту, як хто
власне життя покладе за друзів своїх". Це епіграф
до:
а) "Тигролови"
б) "Сад Гетсиманський"
в) "Огненне коло"
2 Рівень
1. Чим вирізняються твори І.Багряного,
написані в еміграції ?
2. Розшифруйте символічний підтекст назви
роману "Тигролови".

3. Прокоментуйте слова І. Багряного: "Серце
кожного поета романтика мусить іти на Голгофу".
3 Рівень
Напишіть твір на тему "'Український характер
у романі І.Багряного "Тигролови". .
Це і буде підсумок їхньої роботи.
Контрольно-смисловий
модуль
дозволяє
якомога активніше залучати учнів до самостійного
формулювання аргументованих висновків і
узагальнень.
Отже, проблемно-модульний підхід, на мою
думку, забезпечує результативну педагогічну
діяльність учителя.
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