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Саме тому моїмдевізом є : 

Формуватижиттєвікомпетенціїучнів, виховувати духовно 

багатуособистість, громадянинаУкраїни, якомупритаманнівисока 

культура, широкий кругозір, високіморальніідеали. 

Урок світовоїлітератури... Якимвінмає бути сьогодні? Щоможе стати 
першим кроком на шляху до глибокоговзаєморозумінняміж учителем та учнем? 

Ціпитання не раз змушували мене замислитися й шукативідповіді.                               
Розумію, щопереді мною стоїтьнайвідповідальнішезавдання не 
тількиплекатиріднумову, а й уміти донести кожне слово в тонких барвах, тонах 
і красотах, щоб будило вонодитячу душу до праці, благороднихдій і 
вчинків.Кожен урок повинен бути виховуючим, 
тобтореалізовувативиховнийпотенціал, закладений у 
невмирущихтворахсвітовихписьменників, у культурі кожного  народу.Тому, 
ідучи на урок, ставлю перед собою мету: 

 створенняоптимальних умов для розвиткутворчихздібностейдитини на 
уроках світовоїлітератури; 

 створенняатмосфериспівробітництва ,взаємодіївчителя та учня;  
 розвитоктворчоїкомпетентностідитини ; 

Така мета вимагає нестандартного підходу до 
проведенняуроківсвітовоїлітератури. Урок, на мою думку, має бути 
особистіснозорієнтований, тобтодаватиможливістькожнійдитиніпо-своєму і 
самійпізнаватисвіт. На такому уроцікоженученьможе максимально 
розкритисвійінтелектуальний, творчийпотенціал, своїрозумовіздібності, 
духовніможливості.Словниковий запас учнівмаєпостійнозбагачуватися 
словами-термінами, значенняякихвідразузапам'ятативажко. Тому 
вимагаювідучнівведення короткого словника літературознавчихтермінів. А 
післявивченняокремихрозділівпроводжулітературнідиктанти. 

Пропонуютакізапитання: 

1. Один ізнайпоширенішихвидівмистецтва, що образно відтворюєжиття за 
допомогою слова. (Література)2. Основнеджерело, з 
якогорозвинуласялітература. (Фольклор) 3. Слова, щовживаються в 
переносномузначенні. (Тропи)4. Втілення в образах тварин, рослин, предметів, 
явищ абстрактного поняттячидумки. (Алегорія)5. Змалювання картин 
природиутворі. (Пейзаж) 
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Цесприяє самоконтролю знань з теоріїлітератури, 
даєзмогукращезрозумітихудожнійтвір. 

Світовалітература — предмет особливий, вінпередбачаєнапружену 
роботу не тільки думки й пам'яті, а й душі та серця. Кожнадитина, на мою 
думку, має в душізолоте зерно, яке, потрапляючи в родючий грунт, даєпагінці 
добра, правди, гідності, справедливості, честі, гордості, людяності. Треба 
тількизнайтийого, це золоте зерно, торкнутися того єдиногодзвіночка, 
щонаповнитьжиттяодухотворенимзмістом. 

На уроках літератури, розглядаючизмісттвору, аналізуючивчинки і 
почуттяперсонажів, намагаюсь через 
сприйняттяавторськоїпозиціївчитидітеймислити, творити, схилятися перед 
мудрістю, бути добрими і чесними, виховуватилюбов і повагу до батьків, 
пошану до людей.Перший ступіньлітературноїосвітиучнів — це шлях до книги. 
Відомийвислів: скажи, щотичитаєш, і я скажу, хтоти — говорить про те, що 
перед учителем стоїтьважливе проблема: навчитивдумливому, виразному, 
швидкомучитанню.Тому виховую в дітейінтерес до книжки, до читання як виду 
діяльності, щосприяєрозвиткупізнавальнихінтересів, 
поліпшеннюграмотності.Навчаюучнівпрацювати з допоміжнимидовідковими і 
літературнимиджерелами — і не просто сприйматиінформацію, а 
аргументовановисловлювативласнебачення проблем, 
переконливовідстоюватисвої погляди.Мистецтвоаналізуполягає в тому, щоб 
заново відкрити перед учнямихудожнійтвір, повернутидосі не відомими 
гранями, викликатиглибокіпочуття й переживання. Тому по-новому підходжу 
до сучасногорозуміннятворів. Цікавопройшли уроки літератури в 9 класі: урок-
діалог «Гамлет». Проблема морального вибору і вчинку у творі », урок-диспут 
«У чому краса образу Тетяни ?» за поемоюПушкіна  «ЄвгенійОнєгін »). 

Стркуктуратворчого уроку це : 

 

 

 

 

 

 

 

Такі уроки розвивають в учнівемоційну культуру. Тільки на базіемоційно-

пізнавальноїактивностіформуються в дітейкритеріїоцінкижиттєвихявищ, 

Захоплення Здивування  

Зацікавлення  

Пізнання  

Самореалізація  
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виробляютьсяморальніпринципи.Докладаюзусиль, щобкожен урок 

бувзвернений до душіучня, насиченийматеріалом, щовикликаєроздуми про 

життя, про духовнийсвітлюдини, про загальнолюдськіцінності. 

Творчіздібностішколярівможутьуспішнорозвиватися за 

умовивідповідногопідходувчителя до організаціїпедагогічногопроцесу : 

 

 

  

 

 

 

 

   
 
 
 
Під час реалізації ідеї особлива увага на уроках приділяється формуванню 

ключових компетентностей: соціальної, мотиваційної і функціональної. 
(Додаток 1). 

Учень є суб’єктом пізнання. Для цього необхідно, щоб кожен усвідомив 
місце і значимість основних етапів навчальної діяльності, як-от: мотивація 
(цілеутворення і планування) — організація навчальної діяльності — реалізація 
завдань — рефлексія — контроль і оцінювання. 

Важливою умовою навчання компетентності учня є внутрішня мотивація 
(самомотивація).  

Дотримуюся таких вимог: 
 намагаюся не нав’язувати навчальну мету «зверху»; 
 стежу, щоб завдання відповідали віковим особливостям дитини;  
 диференційний підхід до учня з вибору навчального завдання. 

Для успішного осмислення художнього твору, крім традиційної мотивації, 
потрібно, щоб у школярів спрацювала віра у власні можливості. На допомогу 
приходять елементи сугестивної технології, застосування нетрадиційного 
дидактичного принципу — читання власних творів. 

Такий прийом було, наприклад, використано під час вивчення теми 
«Жанрове розмаїття лірики  О. С. Пушкіна » (9 кл.), «Література епохи 
просвітництва » (9 кл.). 

Учитель 

творча 

особистість 

 

Використовує сучасні психолого –

педагогічні концепції навчання 

Розвиває мислення учнів, інтерес 

до предмета 

Розвиває в учнів навички 

начальної праці 

Знаходить спільну мову з 

дітьми 

Здійснює індивідуальний 

підхід до навчання 

Творчо планує систему 

уроків 

Відрізняється новим 

пошуком ідей 
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У процесі організації навчальної діяльності прагну гнучкості у виборі 
прийомів, нестандартності, створення ситуацій, які пожвавлюють уроки. 

Сприяють формуванню у школярів соціальних компетентностей такі 
питання: «Чи живуть скруджі  у наш час?»; «Чому справжнє мистецтво, яким є 
картина «Сікстинська мадонна», що втілює образ жіночості, материнства і 
краси, — вічне?». 

Продумуючи кожен свій крок, надаю перевагу таким формам роботи, котрі 
сприяли б виробленню в учнів  установок на самовдосконалення, націлювали б 
їх на високі моральні цінності,відповідальне ставлення до життя. 

Викликати більше зацікавлення художнім твором допомагають творчі 
завдання:  

 продовжити художній твір; 
 доповнити сюжет твору; 
 віднайдена сторінка твору; 
 лист обуреного (або вдячного) читача; 
 як би я себе поводив, якби головний герой був моїм другом; 
 заповнення анкети героя; конкурс на краще 
 запрошення героя твору на урок. 

 
Такі види роботи дають мені можливість побачити, чим живуть мої учні, 

про що мріють, що цінують у житті, яким моральним цінностям надають 
перевагу.  
Проведення уроків-подорожей, рольових ігор, уроків - фестивалів, уроків-
вистав, уроків-вікторин дієво сприяє виявленню та розвитку творчих здібностей 
учнів (конспекти уроків додаються) .  

 Урок-гра «Детективи» 
 

 Урок-інсценізація 
 

 Урок-подорож 
 

 Урок – гра «Останній герой» 
 

  Урок  - екскурсія  
 

У процесі навчально-виховної діяльності велику роль відіграють 
інтерактивні та мультимедійні технології. Вони універсальні для розвитку 
життєвих компетентностей, формують уміння вирішувати завдання, сприяють 
активізації особистісних якостей школяра. Досить часто на уроках української 
літератури я застосовую роботу в малих групах та парах, що виробляє навички 
спільної роботи і дає можливість учню включитися в процес активного 
навчання. Заохочують учнів до творчої діяльності, розкривають розумову та 
емоційну сфери наступні прийоми:  



 
 

6 
 

 мікрофон 
 незакінчене речення 
 сенкан 

метод «Прес» тощо (Додаток 2). 
Логічним продовженням навчальної роботи стає організація позакласної 

діяльності учнів — проведення літературних вечорів: «Жінки в творчості О. 
Пушкіна »,  «Стежками поезії М. Лермонтова »; літературних конкурсів: а 
також залучення дітей до участі у різних конкурсах учнівської творчості, 
екскурсіях «Шляхами творчості письменників», туристсько-краєзнавчій 
експедиції «Пізнай свою країну», гуртках естетичного напрямку (літературно-
драматичний. (Додаток 3).  

 
Мої випускники навчаються в педагогічних вузах на філологічних 

факультетах, працюють учителями. 
Беру активну участь у роботі семінарів, методичних об'єднань, під час 
проходження курсів при РОІППО підготувала випускну творчу роботу 
«Мультимедія на уроках світової літератури ».  

Отже, за допомогою інноваційних технологій здійснюється творчий 
розвиток дитини, опанування законів світової літератури , більш глибоке 
вивчення творів класиків світової  літератури, формування свідомого 
громадянина.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додатки до досвіду роботи 
 

Додаток 1. 
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Шляхи формування ключових компетентностей 
 

Соціальні Функціональні Мотиваційні 
  аналіз і 
інтерпретація творів; 
 формування  
загальнолюдських 
цінностей; 
 вирішення  
проблемних питань; 
аналіз вчинків 
літературного героя; 
 «перевтілення» в  
героя твору; 
визначення 
актуальності твору; 
уміння спілкуватися, 
вести діалог  

 знання сюжету,  
позасюжетних 
елементів; 
 уміння визначати  
художні особливості 
твору; 
 виявлення між  
предметних зв’язків; 
 уміння  
переказувати твір, 
виразно читати, 
декламувати; 
 уміння оперувати 
поняттями теорії 
літератури; 
 уміння чітко  
висловлювати свою 
думку 

 розвиток  
самостійності 
мислення; 
 розвиток творчих  
можливостей; 
 розвиток  
здатності до 
навчання; 
 розвиток  
мотивації навчання. 
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Додаток 2 

 

     «Мікрофон»                 Метод «Прес»                «Мозковий штурм» 

 

ГронуванняІнтерактивні технології «Сенкан»         
навчання 
 

«Рольова гра»                «Незакінчене                   «Синтез думок»          
речення» 
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Додаток 3 
 

Форми позакласної роботи 
 
 

                                                        Екскурсії  
                                                  «Пізнай свою                   
                                                          країну»                     
  

 
       Літературні                   Багатогранність                  Зустрічі з 
вечори,  усні               позакласної роботи                  митцями 
       журнали                                                                       рідного краю  
 
                                                   Літературні 
       Інтелектуальні            науково-практичні           Конкурси читців 
           конкурси                       конференції                  авторської поезії 
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Урок-гра «Детективи» 
Тема. Г. К. Андерсен. «Снігова королева». Перемога щирих людських 
стосунків над багатством Сніговоїкоролеви. 
Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки, 
зацікавити твором, спонукати до   самостійного   вдумливого   читання;   
розвивати уяву, логічне та образне мислення, вміння переказувати, вибирати 
головне, висловлювати власні судження; виховувати доброту і людяність. Тип 
уроку: узагальнення та систематизації знань. Обладнання: портрет    
письменника, збірки його творів, ілюстрацій до них, набір карток із завданнями. 
Теорія літератури: казка, докази, аргументи, факти, висновки, головні та 
другорядні герої. 

Хід уроку 
I.Повідомлення теми й мети урокуII.Мотивація учбової діяльності 
III.Актуалізація опорних знань 
1. Слово вчителя. Ми ознайомилися зі змістом казки Г. Андерсена «Снігова 
Королева».   Твір має цікавий, захоплюючий сюжет, містить багато 
несподіванок, інтриг.Отож, пропоную гру «Детективи». Для початку 
перевіримо ваші здібності до цієї справи. 
Умови гри: учень-асистент пише на аркуші ім'я одного з героїв казки і не 
показує його. Інші учні задають йому три питання, на які він може відповісти 
лише «так» чи «ні». 
 
1. Це людина? (ні) Вона жіночої статі? (так) Ця дійова особа красива, могутня? 
(так) 
(Снігова Королева) 
 
2. Це хлопчик? (ні) 
Цей персонаж багато мандрував? (так) 
Ця дійова особа досягла своєї мети? (так) 
(Герда) 
 
3. Цей герой жив у місті; в будинку? (ні) Він злий? (так) Це головний герой? 
(ні) 
(Троль) 
 
4. Це дівчинка? (ні) 
У нього були друзі? (так) 
Він страждав? (так) 
(Кай) 
 
 
5.  Це людина похилого віку? (так) Вона мала сад? (так) 
Вона розповідала казки? (ні) 
(Бабуся-чарівниця) 
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6.  Батьки цього героя були злочинцями? (так) Це особа чоловічої статі? (ні) 
Цей персонаж їздить на коні? (так) 
(Маленька розбійниця) 
7. Це людина? (ні) Це зла істота? (ні) 
Нона має пару? (так) 
(Ворона )Обираються три учні , які найкраще відгадували за Головних 

Детективів .                                  

IV. Основний зміст роботи1. Учитель. У детективне агентство подано три 

заяви: про зникнення хлопчика Кая, зникнення дівчинки Герди та про дивну 

поведінку людей під впливом якоїсь невидимої речовини чи навіть зброї.  Наші 

детективи й займуться розслідуванням цих справ.Детектив 1-й з'ясовуватиме 

обставини зникнення хлопчика, Детектив 2-й -  дівчинки, а Детектив 3-й 

розслідуватиме причини дивної поведінки людей, які стали бачити все 

навиворіт, їм необхідно опитати свідків, зробити висновки. Клас ділиться на 

три групи свідків (для кожного детектива). У межах груп розподіляються 

ролі.Для Детектива 1-го: діти на майдані, Герда, голуби, білі кури-

сніжинки.Для Детектива 2-го: бабуся-чарівниця, Королевич і Королівна, Крук, 

Ворона, маленька розбійниця, північний Олень, Лапландка, Фінка.Для 

Детектива 3-го: Герда, Кай, бабуся, жителі міста, Снігова Королева, янголи 

небесні.2.  Учні по черзі розповідають від імені своїх героїв, що вони знають з 

даної справи, Детективи задають навідні питання і роблять висновки. Детектив 

1-й: що Кая тримає в заручниках Снігова Королева.Детектив 2-й: що Герда 

пішла на розшуки свого названого брата.Детектив 3-й: що учні злого троля 

розбили дзеркало, яке все спотворювало, і скалки потрапили до ока або, навіть, 

у серця людей. Через це люди бачили все лише погане й ставали 

безсердечними, злими та байдужими.3.  Щоб завершити справи, Детективам 

потрібно: 1-му (разом з групою): розшифрувати слово, якерозіб'є чари Снігової 

Королеви. Для цього слід закреслити десять літер: 

двеісячтьнлітс'етрь(Відгадка:  слід  закреслити  букви, які  скла-

дають слова «десять літер» і залишиться слово«Вічність».) 

2-му   (разом з  групою):  дотримуючись сюжету, знайти правильний шлях 

Герди 

Герда                    Фінка                Маленька  Бабуся 

            розбійниця чарівниця 

Річка Крук і  Корлівна і Лапландка  
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 Ворона Король  

Північний           Палац Снігової  

Олень  Королеви  

 

3-му (разом із групою): ходом шахового коня розшифрувати слова, які 

означають те, що може подолати дію кривого дзеркала злого троля: 

  нізм    гу  
    ма    
   лю    вість 
  ро      
    бов  ли  
 доб  спра     
     вед   
        

(Відповідь: Добро, Любов, Справедливість, Гуманізм) 
Учитель.Залишається визначити рейтинг Детективів. Для цього потрібно 
виконати кільки завдань на професійну уважність (місця визначаються за 
кількістю набраних балів; виконується письмово на аркушах або на дошці — 
якщо є можливість відокремити учасників). 
У швидкому темпі: 
1) Які квіти нагадали Герді про Кая? 
(Троянди) 
2)   Хто   був    «злючий-презлючий,    наче   сам чорт»? 
(Троль) 
3) Хто віз санчата Кая? 
(білі кури) 
4)  Що Герда пообіцяла подарувати річці за те, що вона скаже, де Кай? 
(червоні черевички) 
5)  Чиє обличчя - привітне, миле, кругленьке і рожеве, як троянда? 
(Герди) 
6)   У   кого   «прекрасне,   розумне,   вродливе обличчя»? 
(у Снігової Королеви) 
7)  Що Кай робив у Снігової Королеви вночі, а що вдень? 
(Вночі дивився на місяць, удень спав) 
8)  Що  Снігова Королева обіцяла  подарувати Каєві, якщо він складе слово 
«Вічність»? 
(свободу й нові ковзани) 
9) На кого Герда подумала, що це її брат? 
(на Королевича) 
10) Хто любив дратувати звірів і птахів? 
(Маленька розбійниця) 
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11)  Хто про кого сказав:  «Хіба ти не бачиш, яка велика ЇЇ сила? Хіба не бачиш, 
як підкоряються їй  люди і тварини?» 
(Фінка про Герду) 
12)  Хто допоміг Герді подолати військо Снігової Королеви? 
(грізні янголи) 
(Цю  ж   роботу  можуть  одночасно  виконувати і інші  учні за партами. Кращі 
отримують оцінки.) 
V.  Закріплення знань, умінь і навичок Учитель (проблемні питання). 
—  Г. Андерсен сказав: «Саме з дійсності й виростає найдивніша казка!» Про 
яку дійсність тут може йти мова? 
—  Як ви думаєте, чому люди бувають злими? Як, на ваш погляд, їм допомогти 
позбутися «скалки із дзеркала злого троля»? 
(Можна використати інтерактивну вправу «Мікрофон».) 
VI. Підсумок уроку 
VII.Домашнє завдання 
Північний Олень, прийшовши до хатинки лапландки, «розповів усю історію 

Герди, але спочатку свою власну, вона здавалася йому набагато важливішою». 

Вигадайте історію Оленя і розкажіть її в художній формі. 

 

 

 

 

Додаток  
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Урок-інсценізація 

Тема. МацуоБасьо. Хоку. Одухотворення природи — характерна ознака 
японської культури. 
Мета: допомогти учням глибше ознайомитися з японською культурою та 
літературою, їхніми особливостями, викликати інтерес до хоку МацуоБасьо; 
розвивати образне мислення, навички виразного читання та сприйняття хоку, 
висловлення власних думок, вражень та асоціацій, які вони викликають; вихо-
вувати повагу до самобутності культури будь-якого народу як необхідну рису 
сучасної людини; любов до природи. 
Тип уроку: засвоєння нових знань. 
Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації до них; 
карти Японії, японські пейзажі, картини; ікебана, бансай та інші особливі види 
оригінального японського мистецтва. 
Теорія літератури: хоку (хайку). 
 

Хід уроку                                                                                                         
І. Повідомлення теми й мети, уроку.               ІІ. Мотивація учбової 
діяльності. 
Хто не знає найкращу у світі японську техніку — автомобілі, комп'ютери, 
телевізори, магнітофони, відео й багато чого іншого! Але японці славляться не 
лише цим, а й особливою самобутньою культурою, традиціями, Серед них і 
літературними. 
Сьогодні ми побуваємо в гостях у японському домі, а допоможуть нам 
задовольнити свою цікавість господарі дому та гід. 
III.  Основний зміст роботи 
1. Інсценівка «Гостювання в японському домі». 
Гід. Доброго ранку! (Ми бажаємо один одному добра й щастя, які має принести 
новий ранок.) 
Господарі дому (японці). Охайогодзаїмас! (Ми обидва рано встали й 
збираємося працювати.) 
Гід. Цікаве у вас вітання! 
Господар. Так, наша народна мудрість говорить: «Хороша людина - - 
працьовита людина». У нас, японців, дуже мало землі, де б ми могли 
вирощувати рис і овочі, мало природних ресурсів. Тому добробуту ми можемо 
досягти лише своєю ретельною працею. 
Господиня. Наша природа надзвичайно красива і разом з тим жорстока та 
підступна. Так і чекай то землетрусу, то тайфуну, то цунамі або повені, які 
знищать поля, зруйнують будівлі. Відновлювати все втрачене дуже важко, а 
тим більше самому. Тому ми дуже дружні, за діло беремося цілою общиною. 
Ви помітили, що навіть наші будинки із сусідськими стоять зовсім поруч один 
від одного. Стіни в наших оселях-розсувні «сьодзі», які легко можна замінити 
після дії стихійного лиха, і це не так небезпечно.  Крім того, такі стіни дають 
відчуття близькості  з  родиною,   сусідами,   розвивають стриманість у розмові 
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(звук добре через них проникає). У нашій мові майже немає брутальних 
виразів.   «Намагайся здаватися кращим, ніж ти є», — здавна говоримо ми своїм 
дітям. Гід. А що це у вас за дзвіночки на вході, папірціякісь почеплені? 
Господар. Це наша давня традиція. На тих папірцях — вірші. Віршовані рядки 
можна у нас побачити скрізь -  і на какемоно (на картинах), і на кокесті 
(дерев'яних ляльках), і просто на предметах побуту (рушниках, серветках). 
Вірші ми читаємо вдома і в кафе,  наодинці і з друзями. Вони допомагають нам 
висловлювати свій настрій і краще осмислити себе та світ. Ви не знайдете у 
нашій поезії прямо переданих почуттів. Усе створюється за допомогою натяків, 
іносказань - через образи природи, окремі деталі навколишнього світу. 
Господиня.  Наші вірші можуть зрозуміти лише той, хто любить природу, вміє 
насолоджуватися розквітлою трояндою чи туманом, що прозорим серпанком 
огортає гори. У нас є навіть такі свята, як «милування квітами» (коли цвіте 
сакура-японська вишня),  «милування повним місяцем». А наші неповторні 
види мистецтва: ікебана (складання букетів), бансай (вирощування карликових 
дерев), орігамі (складання фігурок з паперових мистецтв), нецке (скульптурні 
мініатюри) і багато іншого. (Демонструє зразки, які є, або їх фото).Господар. 
Ми, японці, вчимося гармонії у природи. У наших садах, парках ми не 
допускаємосиметрії у плануванні, бо вона спотворює природний вигляд речей. 
Там ростуть не тільки дерева, а ще й розсипані камеді різного розміру, що 
нагадують гірські схили. А наш знаменитий «філософський сад»! Уся ця краса 
відбивається у віршах хоку, танка, тому ми дуже поважаємо своїх поетів, 
особливо МацуоБасьо. Гід. Японці люблять спокій, зосередженість, роз-
мірковування на самоті. Поміркуймо й ми над сторінками підручника. 
2.Самостійне читання статті підручника про МацуоБасьо та хоку. 

1644р. м. Уено             родина самурая,                     справжнє ім’я -          Поетичний спадок 
   народився      батько – учитель каліграфії            МацуоМануфус                  7 книг 
 

1662 р. – перший вірш              МацуоБасьоБасьо – псевдонім («банан») 
 
      м. Едо                    1682 р. – пожежа,           5 щоденників           Помер у м. Осака, 
 учитель поезії           стає мандрівником                                            оточений учнями 
 

Роботу закінчуємо.  Давайте перевіримо, які відомості про МацуоБасьо ви 
внесли 
3.Запис  до  літературознавчого  словничка визначення хоку, його 

особливостей. Характерні ознаки хоку : 

 Три рядки. 
 Немає рими, має ритм. 
 Постійна кількість складів (5+7+5=17). 
 Увага до деталі. 
 Має визначену тематику: зображується життя природи і людини у 

нерозривній єдності. 
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- Запишіть ознаки хоку у зошити. 
Господар.  Ми, японці, любимо розповідати провипадок, який стався ще дуже 
давно: один-чоловік, пізно повернувшись додому, застав у себе вдома 
грабіжника. Злочинець, злякавшись, почав вимолювати прощення і тут же 
зімпровізував хоку. Хазяїн теж відповів віршами. Поетичне змагання призвело 
до глибокої ночі, після чого господар відпустив злодія, нагородивши його за 
неабиякий поетичний талант. Ось так то! 
Гід.  Жодна гостина в японському домі не обходилася без читання поетичних 
творів, особливо хоку. Почитаймо хоку й ми. 
4.Виразне читання хоку. 
5.Обмін враженнями про прочитане. Гості (учні) за бажанням читають той 
хоку, який сподобався найбільше, пояснюють чому, які асоціації, почуття цей 
вірш викликав. 
6.Порівняння хоку в перекладах різних авторів. Проблемне питання: 
— Чому ці переклади інколи такі різні? 

Наприклад: 
На всохлу гілку Сів ночувати крук Глибока осінь.(Переклад Г. Гуркова) 

Засохла гілка                                                                                                                                                                  
крука притулок. Осінній вечір. (Переклад І. Бондаренка) 
На голій гілці крук самотній 
Осінній вечір...(Переклад А. Сіренка) 
 
Господар. У МацуоБасьо є такий вірш: 
Весняний дощ! Шкода мені людей, які не вміють вірша написати. Не  будемо  
розчаровувати  поета й  спробуємо самі скласти хоку за власними 
спостереженнями. 7. Поетичне змагання -- ланцюжок, починаючи з учителя. 
Наприклад: 
Біжу до вулика 
збирати мед знань. 
Синець під оком. 
* * * 
 
Рятівний дзвінок. 
Прощавай, моя двійко! 
Більше не побачимось. 
* * * 
Тиша... І чутно, 
як мріють думки над класом. 
Контрольна робота. 

Гід. А тепер спробуйте розшифрувати і пояснитияпонське прислів'я, яке дуже 
подобалося МацуоБасьо з дитинства: 
Перлинаховатисьнепоказнійоболонці у полюбляє 
(Перлина полюбляє ховатись у непоказній оболонці.) 
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IV. Домашнє завдання 
Вивчити 3-5 "коку напам'ять, зробити до них ілюстрації; підготувати цікаві 

факти про Японію та її культуру; вміти визначати поняття хоку, назвати його 

жанрові ознаки. 
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Урок-подорож 

Тема. Рей Дуглас Бредбері «Усмішка». Трагічний оптимізм письменника. 
Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору Бредбері, 
ознайомити з поняттям новела; розвивати навички виразного читання, переказу 
та аналізу прозового твору; вміння характеризувати проблеми та героїв, з ними 
пов'язаних; висловлювати власні думки з приводу прочитаного; виховувати 
почуття любові до прекрасного, до мистецтва; відповідальність за долю 
людства. 
Тип уроку: комбінований. 
Обладнання: репродукція з картини Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», портрет 
Бредбері, збірки його творів, ілюстрації до них; словник літературознавчих 
термінів. 
Теорія літератури: новела. 
 

Хід уроку 
І. Повідомлення теми й мети уроку 
II. Мотивація учбової діяльності 
1.  Слово вчителя. 
Немає, мабуть, людини, яка б не думала про своє майбутнє, про майбутнє 
людства, не прагнула хоч краєчком ока зазирнути в нього. 
2.  Інтерактивна     вправа     «Мікрофон» (кілька учнів за бажанням дають 
відповідь на питання уявного інтерв'ю). 
-  Яким ви бачите наше суспільство, цивілізацію через 60, 100 років? 
3.  Слово вчителя. Намагався уявити майбутнє людської цивілізації й 
американський письменник Рей Дуглас Бредбері. Його твори належать до 
наукової фантастики, яка принципово вирізняється із загальнофантастичної 
традиції тим, що змальовує реальний світ, який перетворюється не за помахом 
чарівної палички, а за законами науки. 
4.  Бесіда: 
- А яких письменників-фантастів ви знаєте? (Згадати Ж. Берна, більше двохсот 
фантастичних передбачень якого збулися; Г. Уеллса та ін.) Учитель. Отже, 
сьогодні ми вирушаймо в мандрівку на «машині  часу». 
Наша зупинка — 2061 рік. 
ІІІ. Актуалізація опорних знань 
Вчитель.   Перегляньмо наш маршрут. Зверніть увагу на ці роки: 1945 — 2006 
— 2061 
-  Як їх розшифрувати? (минуле, теперішнє, майбутнє) 
- Схарактеризуймо більш конкретно. 
(1945 закінчення Другої світової війни; 2006 — цивілізоване суспільство з 
прагненням до миру, демократії, процвітання націй, однак із локальними 
конфліктами і навіть війнами, тероризмом; 2061 -- ?) 
- Висловіть своє передбачення того, як описав Бредбері 2061 рік у новелі 
«Усмішка». 
ІV. Основний зміст роботи 



 
 

22 
 

1.  Коментоване читання новели Р. Бредбері «Усмішка». 
2.  Еврисщична бесіда. 
— Чи збулося ваше передбачення щодо змістутвору? 
-  Які події у світі змусили автора змалюватисаме таку картину майбутнього? 
(Знищення атомними бомбами японських міст Хіросими та Нагасакі, 
техногенні катастрофи, локальні війни, ворожість одних народів стосовно 
інших тощо) 
-  Який настрій викликає твір? Чи підходить до нього визначення «трагічний 
оптимізм»? Свої міркування обґрунтуйте. 
Учитель. Одного з учнів ми заздалегідь послали на «машині часу» у 
відрядження, в епоху Відродження (XVстоліття), до знаменитого художника, 
вченого Леонардо да Вінчі, адже саме про його картину йдеться у творі 
«Усмішка».. 3. Повідомлення учня про Леонардо да Вінчіта його картину 
«Мона Ліза» (див. додаток).Учитель. Продовжуємо нашу подорож. Щоб 
більше встигнути побачити й зрозуміти, розподілимося на групи, кожна з яких 
відвідає певну станцію, а потім поділиться своїми враженнями та знаннями. 
1-а група прямує до станції «Історична» і з'ясовує причини деградації людської 
цивілізації, зображеної в новелі. 
2-а група відвідає станцію «Хлопчик Том», схарактеризує героя і висловить 
свої міркування з приводу того, чому той, на відміну від натовпу, не хотів 
нищити витвір мистецтва. 
3-я група поїде до станції «Новела» і за допомогою путівника у морі 
літературознавчих термінів — словника з'ясує значення назви своєї станції та 
спробує довести, що твір Бредбері і є новелою. 
4-а група, її шлях — до станції «Усмішка», де слід з'ясовувати, чому 
письменник-фантаст так назвав свій твір, і яка його головна думка. 
Очікувані відповіді 
1-а група. Із твору Рея Бредбері ми дізнаємося, що йде 2061 рік, а можливо, й 
ні, бо люди втратили лік рокам. Мешканці міста в грубому брудному одязі. 
Навкруги — розбиті будівлі. «Міста — купи руїн, вгору — вниз, поля ночами 
світяться, радіоактивні...» Чому ж так трапилося? 
Грігсбі, один із героїв твору, так це пояснює: «Людина ненавидить те, що її 
занапастило, що їх життя поламало. Вже так вона влаштована. Нерозумно, 
можливо, але така людська природа. 
«А усе ця зграя ідіотів, яка орудувала світом у минулому». 
Отже, людство стало заручником надмірного розвитку науки й техніки, а також 
жертвою нерозумної політики можновладців. 
2-а група. Том — сільський хлопчик, який, очевидно, із цікавості прийшов на 
одне із «свят» -знищення твору мистецтва,  який нагадував людям минуле. 
Він ввічливий, допитливий, з почуттям власної гідності. 
Хлопчик завмер, побачивши картину. У нього пересохло в роті. Томові здалося, 
що жінка усміхається саме йому. Він, «відповідаючи на її погляд, відчував, як 
калатається його серце, а у вухах неначе лунала музика». І він сказав: «Вона 
гарна». Потім спитав, як її звати, і Грігсбі відповів: «Мона Ліза». 
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Натовп поніс хлопчика до картини, і йому вдалося схопити шматок полотна з 
цього дивного, чарівного мистецького витвору. Коли вибрався із цієї 
«свистопляски», то притиснув до серця клаптик картини, боячись, щоб не 
відібрали й не спаплюжили. Швидко побіг додому, і потім, на самоті, щасливо 
глянув на те, що йому дісталося — усмішку. 
Можливо, що саме Том стане тим, про кого говорив один із черги: «Ось 
побачите: ще з'явиться тямовита людина, яка її (цивілізацію) підлатає. 
Запам'ятайте мої слова. Людина з душею». 
3-я група. Новела (від італійського — новина) — близька до оповідання 
жанрова форма, яка відзначається чіткістю зображуваних подій, несподіваністю 
їх розвитку та розв'язки. Тип малої форми оповіді, який виник в епоху 
Відродження; характеризується динамічною інтригою та увагою до особистості 
героя, його індивідуальної свідомості та вчинків. 
Твір Рея Бредбері «Усмішка» — новела, бо він написаний у прозовій формі, 
невеликий за обсягом. Головний герой один — Том, є кілька другорядних — 
Грігсбі, люди з черги, батьки хлопчика. Зображена одна подія — «свято» 
знищення картини як помста минулому. Дія нетривала — один день з ранку до 
ночі. Описи й розповідь про події та персонажів стислі.Подія несподівана, як і 
несподівані її розвиток та розв'язка, дуже динамічні. Особлива увага приділена 
показу роздумів головного героя, його протистоянню натовпу, його особливості 
та несхожості. 
4-а група. Назва твору співзвучна з його головною думкою: «Краса врятує 
світ». 
Хоч письменник і показує страшні картини занепаду людської цивілізації, як і 
духовного спустошення самої людини, але все ж сподівається на світлий розум 
і душу людини. Через те Томові дістається шматок полотна з картини «Джокон-
да» саме з усмішкою. 
Фінал твору символічний, адже дитина, ранок — це символи майбутнього. 
6. Обмін враженнями від подорожей груп на 
станції. 
Учитель. Отже, ми щасливо повернулися в наш час.  Що ж  треба робити,  щоб  
передбачення Бредбері не збулося? «Мозкова   атака».   Складання   пам'ятки   
длялюдства. 
Орієнтовний зразок. 
— Жити в мирі та дружбі, не воювати, задовольнятися своєю землею і не 
претендувати на інші. 
—  Бути обережними з науково-технічними винаходами, щоб вони не 
зашкодили людству. 
—  Любити красу, мистецтво, дбати про духовне здоров'я 
людей.VI.Оцінювання 
VII. ПідсумокV.Домашнє завданняНавчитися виразно читати, переказувати 

новелу «Усмішка», висловлювати свої міркування з приводу прочитаного; 

зробити ілюстрації; для оцінки високого рівня - - написати науково-фан-

тастичне оповідання або новелу «2061 рік». 
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«Джоконда»   — це диво. 
В   італійському   живописі   кінця   XV   століття набув     широкого     
розповсюдження     профільний жіночий портрет, що обов'язково мав чітку 
межу, яка ніби підкреслювала вичерпність поняття про людину.  Але це не 
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влаштовувало Леонардо.  Вік прагне   в   своїх   картинах   розкрити   складність 
образу. У кількох ранніх картинах він намагається вирішити цю проблему. Та 
лише обличчя Джоконди вирізняється стриманістю і спокоєм. Ледь помітна 
жіноча усмішка на картині принесла цьому твору світову славу і пізніше стала 
обов'язковою ознакою творів школи Леонардо да Вінчі. У м'якій димовій завісі, 
що тане, але що оповивав обличчя і фігуру, художнику вдалося передати 
відчуття безперервної мінливості  людської міміки при  спокійних  очах 
Джоконди, що уважно дивляться наглядача. В очних западинах затаєнність, 
завдяки якій видається, ніби очі нахмурені. Як відтворена в деталях усмішка? 
Довкола куточків стиснутих губ намічаються ледь вловимі тіні,  які змушують 
повірити, що кожну мить    вони    можуть    розімкнутися,    усміхнутися і 
повести ніжну розмову. 
«Джоконда» — це диво живописної майстерності. Контраст між уважним 
поглядом та напівусмішкою на   вустах   дає   змогу   зрозуміти   протиріччя   її 
переживань. За переказом, Леонардо вимучував свою   модель   довгими   
сеансами   і,   як   бачимо, не     даремно.     Відчуття     тремтливого     життя 
породжується тінню,  відтінками і напівтонами, Декому   із   шанувальників   та   
критиків   навіть здавалося, що у Джоконди видно, як пульсує кров 
у жилці на шиї. 
Портрет уміщено в суворий пропорційний прямокутник, її напівфігура утворює 
цілісний об'єкт. Завершеності образу надають складеніруки. Звисаючі хвилясті 
пасма волосся гармонують із прозорою вуаллю, що ніби стікає з пліч і 
співзвучно зливається з ледь помітною звивиною дороги. Це — вияв 
майстерності Леонардо творити за законами ритму і гармонії в мистецтві. 
Джоконда завжди приваблюватиме тим, що художник розкрив у ній невідому 
до нього можливість осягнути душевний світ людини. Леонардо надає 
вирішального значення світлу і тіні, тому обмежено користується в «Джоконді» 
кольорами. Він багато років трудився над цією картиною, домагаючись того, 
щоб на ній не залишилось жодного різкого штриха, жодного чіткого контуру. 
Зберігаючи краї предметів відчутними, він розмивав їх тонкими переходами від 
півтіні до півсвітла. 
На передньому плані «Джоконди» переважають золотисто-коричневі тони, а 

перспектива долини зображена смарагдово-зеленими барвами. Подібні до скла 

фарби утворюють прозорий сплав, ніби створений не рукою художника, а 

породжений природною зміною матеріального світу. Все разом у «Джоконді» 

Леонардо да Вінчі дуже приваблює до себе глядача, який відвідає Квадратний 

зал у Луврі. Зі стіни йому дарує чарівну усмішку зовні стримана і внутрішньо 

спокійна істота — Мона Ліза, наділена надприродною здатністю впливу на 

людські душі й серця. 
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Є воля до життя — є людина. О. Довженко 
 

Життя, як терниста нива: не пройдеш, ноги не вколовши. Біда помучить і 
мудрості научить. Українські народні прислів'я 

 
Здоров' я — скарб, який завжди з тобою.Китайське народне прислів'я 

Тема. Людина в екстремальній ситуації. (За творами Дж. Лондона та іншими 
творами світової літератури відповідної тематики.) 
Мета: пов'язати знання з літератури із життєвою практикою, з сучасністю; 
розвивати навички роботи з додатковою (довідковою) літературою, роботи в 
групах інтерактивними методами, кмітливість, оптимістичний погляд на життя, 
впевненість у своїх силах. 
Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. 
Обладнання: тлумачний словник, словник іншомовних слів, карта 
Північної.Америки (Аляски); портрет письменника Дж. Лондона, виставка його 
творів та творів письменників світової літератури на відповідну тематику. 
Понятійний апарат: екстремальна ситуація, воля, сила волі, мужність, 
витривалість, обережність, досвід. 
Ключові слова: література, підручник, життя, екстремальна ситуація, 
ситуативна задача, мужність, обачливість, суворі природні умови, «золота 
лихоманка», гуманізм, товариськість. 
 

Хід уроку 
І. Оголошення теми, мети 
II. Мотивація учбової діяльності 
Часто учні сприймають літературу просто як один із навчальних предметів, 
мало пов'язаних із повсякденним життям. Але відома така думка, що література 
- це підручник життя. Народна мудрість застерігає: «Краще вчитися на чужих 
помилках, ніж на своїх», «Не повторюй чужих помилок». 
Світова література дає нам багато життєвих прикладів поведінки людей у 
різних ситуаціях. І, як ви, напевне, помітили, вижити людині в екстремальній 
ситуації допомагають практичний досвід, сила, витривалість та воля, а також 
товариська підтримка. 1 Отже, подивимося на літературу ще з цієї точки зору, 
залучивши свої знання із уроків ОБЖ. 
ІІІ. Актуалізація опорних знань 
1. Робота в групах. 
а)  Мовознавці     з'ясовують     значення     слів: екстремальна    ситуація,    
сила   волі,    мужність, відвага, кмітливість, обачливість, обережність та назви 
інших вольових якостей людини за тлумачним словником, словником 
іншомовних слів; 
б)  літературознавці коротко описують екстремальні ситуації, в які потрапляли 
герої творів світової літератури, та з'ясовують, завдяки чому ті з честю 
виходити зі складного становища; 
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в)  географи визначають природні умови, клімат Північної Америки (Аляски), 
де відбувається дія в оповіданнях Джека Лондона; 
г)знавці    «Основ   здоров'я»    виписують   усі екстремальні ситуації,  в які 
потрапляють герої оповідання  Дж.   Лондона   «Жага  до  життя»   та О. 
Довженка «Воля до життя». Матеріали до роботи в групах:     
екстремальна ситуація — важкі дуже складні, з ризиком для життя і здоров'я 
людини обставини; 
сила волі — свідоме прагнення до якої-небудь мети (воля — одна з функцій 
людської психіки, яка полягає у владі над собою та керуванні своїми діями і 
вчинками; 
мужність — вияв хоробрості, стійкості, рішучості; 
сміливість — здатність переборювати труднощі, ризикувати заради 
благородної мети; 
відвага — смілива поведінка людини в небезпечній ситуації; здатність до такої 
поведінки; 
кмітливість — здатність людини легко схоплювати, добре розуміти суть 
явища; тямущість, здогадливість, спостережливість; 
обережність, обачливість — якості людини, яка поводиться стримано, 
обдумано, передбачливо, не наражаючись на можливу небезпеку, неприємності. 
б) — Робінзон Крузо, потрапивши на безлюдний острів внаслідок морської 
катастрофи, зайнявся натуральним сільським господарством, використавши 
рештки корабля для облаштування житла (роман Д. Дефо). 
— Щасливо закінчилася пригода п'ятнадцятирічного капітана завдяки його 
знанням, кмітливості та сміливості (роман Ж. Берна). 
—  Вижили у своїх мандрах та пригодах Том Сойєр та ГекльберіФінн, герої 
творів Марка Твена. 
—  Герой оповідання Дж. Лондона  «Жага до життя»   знав,   що  потрібно  хоч  
що-небудь  їсти, якщо навіть не хочеться; не рухатися, коли ведмідь міг на 
нього напасти, — він не побіг (бо й не втік би), а завмер на місці, злякав звіра 
тим, що стояв прямо і не злякався — і врятувався; знав, як краще зберігати 
сірники; не кинув відерця, бо це давало можливість кип'ятити воду, зігріватися 
й не загинути.—  Іван Карналюк з оповідання О. Довженка «Воля до життя» 
спинив кров з пораненої артерії, міцно притулившись до дерева; він вірив в 
одужання й вимагав, щоб його не кидали напризволяще, а лікували. 
в) Аляска — півострів на північному заході Америки, протяжністю близько 700 
км, завширшки від 10 до 170 км. Поверхня гориста -- тут проходить Алеутський 
хребет з діючими та погаслими вулканами. Переважає тундрово-лугова 
рослинність, у горах — хвойні ліси, зарості вільхи. Клімат холодний, 
континентальний. Основне заняття населення — рибальство та звіробійний 
Промисел. 
Відкритий півострів російською експедицією В. Беринга та О. Чиркова у 1747 
році. У 1784 р. Г. Шелехов заснував поселення на острові Кадьяк. Подальше 
освоєння та заселення Аляски пов'язане з діяльністю створеної у 1799 
році:Російсько-американської компанії. У 1867 році царський уряд продав 
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США Аляску разом з Алеутськими островами за 7,2 млн. доларів. З 1959 року 
Аляска -один із штатів СІПА з адміністративним центром у Джуно та 
населенням близько 400 тис. чоловік. Корінне населення - різні племена 
індіанців. 
Клондайк — ріка в Північний Америці, на північному заході Канади, права 
притока Юкону. Бере свій початок у горах Маккензі. Довжина 180 км. У 
басейні Клондайка в кінці XIXст. були відкриті родовища золота. Почалася 
«золота лихоманка», і тисячі золотошукачів помчалися за щастям. Багато з них 
загинуло від морозу, цинги, через брак досвіду виживання в суворих північних 
краях; 
г) «Жага до життя» Дж. Лондона: 
—  безлюдна місцевість, пошкоджена нога і неможливість медичної допомоги; 
—  відсутність їжі та можливості її роздобути; — можливість нападів хижих 
звірів;—суворий     клімат,     неможливість    швидко 
пересуватися; 
«Воля до життя» О. Довженка: 
-  тяжке поранення й відсутність вчасної медичної допомоги; 
-  відмова лікарів боротися за життя героя; 
-  небезпечна інфекція, виснаження організму. 2. Виступи-повідомлення від 
творчих групз результатами своїх міні-досліджень. Обговорення їх з учнями, 
коментар і підсумок учителя. 
IV. Основний зміст роботи 
 

Гра «Останній герой» 
Гра-змагання проводиться в три тури (бажано відповідати письмово). 

І тур 
Пропонується кілька життєвих ситуацій. Знайдіть помилки в діях героїв і 
поясніть, як, на вашу думку, слід було б вчинити: 
1.  Учні під час літніх канікул працювали на полі одного 
сільськогосподарського підприємства. Раптом почався дощ із громом і 
блискавкою. Діти весело побігли під велике дерево, що стояло біля дороги. 
2.  Восени діти допомагали батькам збирати залишки кукурудзи на полі після 
комбайна. Раптом почулося хрюкання, тупіт, тріск стебел. 
- О, подивимося на диких вепрів, — радісно загукали дорослі та діти. 
3.  Вночі була буря. По дорозі до школи Петрик помітив обірваний 
електропровід. «Ти подивись, -  подумав він,  -  тепер спокійно можна відрізати 
собі шматок: у господарстві, як кажуть, знадобиться! І не лаятиме ніхто! Або 
здам у пункт прийому кольорових металів». 
4.  — Глянь, Оленко, яка гарна собачка! 
Та  це  ж   не   собачка,   а  справжнісінька 
лисиця!— Я її погладжу, дивись, зовсім не боїться людей. Може вона свійська? 
5.  Ой-ой-йой! Я поранив руку! — закричав Сергійко. 
— А ти поплюй, присип земелькою, і нічого не буде, до весілля заживе, — 
порадив Ігор. 
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6.  — Подивись, які гарні лілії он цвітуть на воді! Давай попливемо, 
назбираємо. 
—  Та я не дуже добре плаваю, до того ж там зарості. 
—  Ну й боягуз же ти! 
7.  — О, гляньте, скільки патронів вимило весняною водою на берег! — сказав 
Олексій друзям. 
— Давайте перевіримо, чи вони годяться, — запропонував Сашко^ 
8.  Треба зробити для мами щось приємне, — подумала Іринка. — ^Мабуть, 
поставлю я варити суп на газову плиту, а сама тим часом сходжу до крамниці, 
куплю чогось смачненького на вечерю. 
9.  — Бабусю, бабусю, у нас щось ніби горить! — кричала онука. 
—  Відкрий вікна і двері, дитинко, це праска чомусь загорілася! —- сказала 
бабуся. -- А вогонь ми зараз водичкою заллємо, і все. 
10.  Дзвінок у двері. 
— Відчиніть, це контролер тепломережі. Оленка: 
— Зараз, зараз, я не можу так швидко відімкнути, а нікого з дорослих вдома 
немає. 
11.  Оля вирішила прибрати на кухні, навести порядок на полицях. 
— Так, що це у нас у пляшках? Оцет, спирт чи засіб від тарганів? Спробую на 
смак, то вже напевно дізнаюся! — подумала вона. 
12.  — А я вмію феєрверки робити, - - сказав Павло другові. 
- Покажеш? — запитав Андрій.— Звичайно. Треба взяти сірки з сірників, по-
роху з патронів і ще дещо. Знаєш, як класно спалахує! — відповів Павло. 

IIтур 
(Беруть участь 6 учнів, які набрали найбільшу кількість балів.) 
Знайдіть вихід із ситуації: 
1.  Ваш товариш зламав руку або ногу. До лікарні далеко. Що ви робитимете? 
2.   Максим  порізав  ногу,  тече  яскраво-червона кров. Немає ні бинтів, ні ліків. 
Як йому допомогти? 
3.  Допливаючи до берега, Оля стомилася. Дівчинка хотіла встати, але 
потрапила в яму, наковталася  води.  Добре,   що  неподалік були  хлопці і 
швидко її витягли. Вона лежить на піску непритомна. Що робити? 
4.  Під час походу закінчилася питна вода. «Нічого, — сказали хлопці,  — ми 
поп'ємо з цього озерця». А ви що б зробили? 
5.  Ви заблукали в лісі, дороги не знаєте і неуявляєте, де ви. 
6.  Переходячи болітце, ви раптом потрапляєте по пояс в багнюку і відчуваєте, 
що вас засмоктує. 
7.   Якось взимку,  катаючись на санчатах  на річці, Миколка випадково 
потрапив у ополонку, яку пробили рибалки. 
8.  Пізньої осені в селі ви випадково впали в холодну воду, коли пасли бабусину 
корову. До житла далеко, на вулиці дуже холодно. Який вихід? 
9.  Ваша подруга вирішила позасмагати на сонці й лежала на пляжі, поки спина, 
плечі, та руки на стали червоними. Як допомогти дівчині? 
10.  Під час прогулянки по парку у ваше тіло впився кліщ. Як його видалити? 
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11. Коли ви йшли зі школи, біля вас зупинилася машина і якийсь незнайомий 
чоловік запропонував вас підвезти, кажучи, що він добрий знайомий ваших 
батьків. Як бути?12. Під час екскурсії ви відстали від класу у метро, бо був 
великий натовп, і не встигли сісти у вагон. Куди тепер їхати, ви не знаєте, бо 
недочули, розмовляючи з товаришем, маршрут екскурсії. Ваші дії? 

ПІ тур 
(Беруть участь 3 учні, які набрали найбільшу кількість балів.) 
1.  Скласти самостійно ситуативне завдання про екстремальну ситуацію. 
2.  Пояснити одне з прислів'їв, винесених як епіграф до уроку (можна у 
віршовій формі), або скласти за ним твір-мініатюру. 
3.  Охарактеризувати улюбленого героя,  який з честю вийшов із критичної 
ситуації. 
V.Визначення «Останнього героя» та його нагородження (грамотою, 
книгою, сувеніром чи саморобною медальною) 
VI.Закріплення матеріалу 
Бліц-турнір для глядачів (учнів класу). 
1.  Яка річ виявилася найнепотрібнішою, коли герой   оповідання   Дж.   
Лондона   «Воля   до життя» потрапив у складну ситуацію (це ж було і з 
Робінзоном Крузо)? (Золото, гроші.) 
2.  Які географічні назви ви запам'ятали з досліджень, ваших товаришів  та з  
північних оповідань Дж. Лондона? (Аляска, Клондайк, Алеутські острови, 
Маккензі, Юкон та ін.). 
3.  Як можна виробити в собі силу волі? Хто може бути для вас взірцем у цьому 
(з героїв літератури чи в реальному житті)? 
4.  Які екстремальні ситуації можливі у школі? 
5.  Які навчальні предмети (крім ОБЖ) допомагають людині знаходити вихід із 
складних життєвих ситуацій (пояснити, чому)?6.  Яку   роль   у   подоланні   
критичної   ситуації відіграють такі риси, як товариськість, гуманність, 
порядність? 
7.  Чому б ви хотіли (чи не хотіли) потрапити в екстремальну ситуацію в житті? 
 
VII. Підбиття підсумків уроку 
Дуже правильні, на ваш погляд, слова видатного українського письменника О. 
Довженка: «Є воля до життя — є людина». Але тільки читати хороші книжки, 
вболівати за героїв та радіти їхнім перемогам — замало для підготовки до 
реального життя, до подолання можливих екстремальних ситуацій. Необхідно 
загартовуватися фізично, мати багато різноманітних практичних навичок, ґрун-
товні знання з різних галузей наук, і не лише тих, які вивчаються в школі. Треба 
виробляти в собі витривалість, обачність, силу волі, долаючи (хоча б по 
крапельці!) свої лінощі, неорганізованість. 
Перемагають, досягають успіхів у житті звичайно ті, хто дуже любить це життя, 
намагається бачити його кращі сторони і зосереджуватися 
на них. 
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То ж бажаємо вам вирости сильними й здоровими і не зазнавати екстремальних 
ситуацій, а тільки читати про них у книжках. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Урок-екскурсія 
Тема. О. С. Пушкін — великий російський поет. Екскурсія пушкінськими 
місцями. 
Мета: здійснити заочну екскурсію місцями, де жив і творив великий поет, 
ознайомити учнів з основними фактами життя і творчості О. Пушкіна; роз-
вивати мову учнів, навички дослідницької роботи, виразного читання; 
виховувати інтерес до життя поета і його творів. Тип уроку: засвоєння знань. 
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Обладнання:набір слайдів: «Пушкінський заповідник», ілюстративні 
матеріали: «Пушкінський заповідник»; портрет О. С. Пушкіна роботи О. 
Кіпренського, В. Тропініна, К. Брюллова;фотографії куточків Криму, Кавказу, 
Одеси, Санкт-Петербурга, пов'язаних з життям та творчістю поета. Скульптурні 
пам'ятники поета в Москві, Санкт-Петербурзі, Києві (репродукції). 
Музика: М. Римського-Корсакова, М. Глінки, М. Мусоргського, П. 
Чайкбвського. 

Он к тебе приходитвечноновым, Он твойпуть осветит, какзвезда,Чтобы ты, с 
егоподружившись словом, С ним не расставалсяникогда. 

А. Ерікєєв 
Пояснення до уроку 
Кабінет оформлюється портретом О. С. Пушкіна, фотографіями скульптурних 
пам'ятників поета, різноманітними ілюстративними матеріалами (див. 
«Обладнання»). 
Екскурсію ведуть двоє ведучих та група екскурсоводів, яких доцільно 
розмістити за столом біля дошки. Під час виступів екскурсоводів 
демонструються слайди, картки, фотографії, уривки з фільму, звучить музика. 

Хід уроку 
Перший ведучий. З раннього дитинства О. С. Пушкін поруч з нами. Здається, 
це наш давній знайомий, який увійшов у наше життя разом із казками. А потім 
вірші, поеми, драми, повісті, «Євгеній Онєгін». І скільки разів ми не 
перечитували б ці твори, завжди вони висвітлюються новими гранями. 
Другий ведучий. 

Молодой, веселый икудрявийй — Он таким запомнилсянавек... 
Наша удивительная слава, Наша гордость — зтотчеловек. Словно друг, 
живущий по соседству, С каждым днем все ближе й родней, Он к тебе 

приходит в раннемдетствеС первойпесней матери твоей. Он к тебе 
приходитвечноновым, Он твой путь осветит, какзвезда, Чтобы ты, с егос 

дружившись словом, С ним не расставалсяникогда! Наизусть тызнаешьпо-
татарски «Зимнюю дорогу» й «Обвал», А Володя пушкинскиесказки Нам 

вчерапо-русскипрочитал. А Закир — парнишкачернобровый, Чтоживет от нас 
невдалеке, Монолог Бориса Годунова Знает на чувашском яыке. Й на 

всехнаречьяхгорделивоПризываетПушкин нас с тобойНаших душ прекрасные 
порывы                                                                                        Посвятить Отчизне 

дорогой. 
(Ахмед Ерікєєв) 

Перший   біограф   розповідає  про дитинство та юність Пушкіна, навчання у 
Царськосільському ліцеї та ранню творчість поета (1813-1816  рр.).                        
Основні дати. 
26 травня (6 червня) 1799 р. у Москві народився О. С. Пушкін. 
У 1811 р. він вступив до Царськосільського ліцею. Період навчання 
запам'ятався йому патріотичним піднесенням 1812 р., тісними дружніми 
зв'язками, волелюбними мріями та початком поетичної слави. 
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8 січня 1815 р. Екзамен. Перший виступ перед знатними вельможами. Висока 
оцінка Г. Р. Державшим вірша Пушкіна «Воспоминание в 
ЦарскомСеле».Перший декламатор. Виразне читання вірша О. С. Пушкіна 
«19 октября» («Роняет лес багряный свойубор...»). 
Перший екскурсовод. Після закінчення ліцею О. С. Пушкін виїжджає в 
Михайлівське. Тут, у постійному спілкуванні з рідною природою, формувалося 
його поетичне світосприйняття, розквітав його творчий геній. Кожний приїзд 
Пушкіна до Михайлівського вливав у нього нові сили. Широка річка Сороть, 
яка впадає у ріку Велику; невеличкі озера поруч із Сороттю, поєднані з нею 
протоками; парки, сади, ліси — саме тут знаходить Пушкін «краски й 
материалы для своих вымыслов, столь натуральних й верных». Саме тут 
створені «Деревня», «Дубровский». У Михайлівському поет написав понад 100 
художніх творів. Сьогодні ми з вами пройдемо сільськими шляхами, побачимо 
низеньку хатинку старої няні, послухаємо шум михайлівських гаїв. 
Другий екскурсовод. Почнемо знайомство з пушкінськими місцями з 
ГІетровського — початку родоводу Ганібалів. Свою назву воно отримало від 
імені Петра І. Вірним «арапом Петра Великого» був прадід О. С. Пушкіна Аб-
рамГанібал. Дочка Петра І Єлизавета подарувала йому 5 тисяч десятин землі, на 
них він побудував свій маєток. Петровське розміщене на пологому березі озера 
Кучане, навпроти Михайлівського, яке стоїть на височині. У 1918 р. панський 
дім згорів і був поновлений лише у 1976 р. Пушкін дуже любив цей маєток. Тут 
усе дихало давниною. Стіни будинку прикрашають численні грамоти Ганібала, 
фамільний герб Ганібалів, на якому зображено орла, знамена, пушку з ядрами 
та слона з королівською короною на спині. Стародавні меблі, дзеркала, 
портрети, воєнне знаряддя створюють неповторний інтер'єр. Від маєтку до 
озера веде липова алея, в кінці якої — двоповерхова альтанка, а за нею -- озеро. 
Біля головного входу -- велике дернове коло, навколо нього ялинки та білі 
лавочки. Якщо вийти з Петровського та пройти повз озера Кучане, ми 
опинимося в тіні михайлівських гаїв. 
Перший екскурсовод (звучить музика П. Чайковського). Якщо їхати з боку 
Пушкінських гір, Михайлівське починається вже тоді, коли залишаться позаду 
два великі камені-валуни. На одному напис: «Пушкінський заповідник. 
Михайлівське», на другому слова поета: «Здравствуй, племямладое, 
незнакомое!» Ось вони, михайлівські гаї, де Пушкін бував дитиною, веселим 
юнаком, засланим поетом. Дім Пушкіна збудовано на кургані над рікою 
Сороттю. Звідси можна милуватися лугами і полями, між якими протікає 
Сороть. 
У маєтку все нагадує великого поета, колена з речей Пушкіна має своє місце. 
Пам'ятаєте рядки з «Євгенія Онєгіна»? 
Истол с померкшеюлампадой, 
И груда книг, й подокном 
Кровать, покрытаяковром, 
И вид в окносквозьсумраклунный, 
Иэтотбледный полусвет, 
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И лорда Байрона портрет, 
Истолбик с куклоючугунной 
Подшляпой с пасмурным челом, 
С руками, сжатыми крестом. 
Це кабінет поета під час заслання. 
А поряд з панським маєтком у невеличкій хатинці жила няня Пушкіна Арина 
Родіонівна, яка розділяла зі своїм улюбленцем і радощі, і печалі.Не можна не 
згадати Михайлівський парк, який має чотири алеї. Найкраще збереглася 
Липова алея, дерева якої мають чудернацькі форми. Шанувальники поета 
називають її «алея Керн». Приїзд у червні 1825 р. у Михайлівське Анни 
Петрівни Керн залишив у серці Пушкіна глибоке та світле почуття. (Звучить 
романс М. Глінки «Я помию чудноемгновенье...».) 
Від алеї Керн невеличка, алейка приводить нас до «Острова самотності». 
Кажуть, що Пушкін часто залишався тут на самоті зі своїми думками. Це 
невеличкий острів, засаджений соснами, березами,   липами,   сріблястими  
вербами,   крізь  листя яких видно блакитну гладінь маленького ставка. Другий 
біограф. У серпні 1817 р. Пушкін повернувся до Петербурга. Поет знайомиться 
з передовими людьми свого часу, входить у коло вільнодумної молоді.  З  1819 
р.  він стає членом гуртка «Зелена лампа», тісно пов'язаного з декабристським 
товариством «Союз благоденствия». До нього входили поет Федір Глінка, 
декабрист Сергій Трубецькой, офіцер Яків Толстой та інші. На зборах гуртка 
обговорювалися політичні, економічні, соціальні питання. У колі цих дебатів 
виникає волелюбна лірика Пушкіна. 
(Декламується вірш «К Чаадаеву».)  

Петербурзький період творчості (1817-1820) (Основні твори) 

1817р. ода «Вольность» 

1819 р. вірш «Деревня» 

1818 р. вірш «К Чаадаеву» 

1820 р. поема-казка «Руслан й Людмила» 

Підсумком петербурзького періоду творчості стала поема-казка «Руслан й 
Людмила», яка вважається новаторським твором. Пушкін звернувся до історії, 
широко використав народні перекази. В пригодах героїв відбито 
життєрадісність поета, його віру в перемогу правди, добра і краси. Завдя- 
ки образу автора історія та сучасність поєдналися, і поет зміг висловити свою 
точку зору на героїв та їх пригоди. Цей же прийом він використав пізніше в 
романі «Євгеній Онєгін». Третій біограф. Доповідає про причини та подробиці 
південного заслання Пушкіна, характеризує цей період творчості як період 
становлення романтизму та подолання його однобічності, розкриває 
своєрідність «південних» поем.                                                                                           

Період південного заслання (1820-1824) (Основні твори) 
1820 р. вірш «Погасло дневноесветило» 

1821 р. поема «Кавказскийпленник» 
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1821 р. вірш «Кинжал» 

1821-1822 рр. поема «Братья-разбойники» 

1821-1823 рр. поема «Бахчисарайский фонтан» 

1822 р. вірш «Узник» 

1824 р. поема «Цыганьт» 

Третій екскурсовод. (Звучить музика П. Чайковського.) Мандри по 
таврійських степах та Кавказьких горах захопили Пушкіна новими враженнями. 
Він знайомився зі звичаями та легендами кавказьких народів. Яскрава природа 
Кавказу надихала на творчість. Крим запам'ятався поету інакше, ніж Кавказ. 
Тут співіснували дві культури: західна та східна. Стародавня Таврида зберігала 
риси античної культури. В уяві оживали стародавніміфи, криваві бої. Пушкін     
відвідав     Феодосію,     Сімферополь, Гурзуф,   Бахчисарай.   Спустілий,   але   
величний ханський палац, пам'ятник любові та смерті — «фонтан сліз», 
морський пейзаж, чудова природа, східні легенди, глибоко вразили Пушкіна та 
надихнули його на створення «південних» поем. 
(Звучить романс  «На холмахГрузии лежитночнаямгла» М. Римського-
Корсакова.)  
Четвертий   біограф.   Влітку   1824   р.   Пушкіну було наказано залишити 
Одесу та виїхатив нове заслання — до Михайлівського, де він змушений був 
залишатися на самоті, без друзів. Пушкін почувався пригніченим. Але дружні 
стосунки з мешканцями сусіднього маєтку Тригорського сприяли розвитку 
творчості та зміні сумного настрою на життєрадісний. Четвертий екскурсовод. 
(Звучить музика М. Мусоргського. Уривок.) Внизу, біля Сороті, лочинається 
дорога, що веде до Тригорського. Мабуть, кожен із нас мріяв опинитися в казці, 
побачити казкові ліси, сліди чудесних звірів, добрих чарівників. Тригорське 
саме й нагадує чарівну казку. Величезні двохсотлітні липи та дуби вражають 
нас. У тіні цих могутніх дерев стоїть біла садова лава. Це «скамьяОнегина». З 
цього місця відкривається вид на примхливі вигини Сороті, дивні красоти полів 
та луків, добре видно дорогу з Михайлівського, по якій Пушкін приїздив у 
Тригорське. Від «скамьиОнегина» алея веде до невеличкої галявинки, 
обсадженої липами. Це — зелений танцювальний зал, де колись було чути 
звуки вальсів та сміх місцевої молоді. 
На околиці парку, на пагорбі, височіє трьохсотрічний дуб-«лукоморье», як 
нерідко називають його, а праворуч від нього починається «алея Тетяни». 
Дерева тут ростуть так густо, що в алеї завжди темно і тихо, бо майже нема 
птахів. А далі місток і маленький ставок з ліліями, що віддзеркалюються у 
зеленкуватій воді. Четвертий   біограф.   Продовжує розповідь про основні 
мотиви творчості в Михайлівському, повстання декабристів та його вплив на 
подальшу долю та творчість О. Пушкіна. (Декламатор читає вірш  «Бо 
глубинесибирских руд».) 
Три осені на початку тридцятих років Пушкін проводить у селі Болдіно, біля 
Нижнього Новгорода, де ніщо не відволікає його від праці. Осінь була його 
улюбленою порою року, особливо плідним періодом творчості. Декламується 
вірш «Осень»  на фоні музики II. Чайковського «Осіння пісня».) 
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Період розвитку реалізму у творчості О. Пушкіна (1825-1837) 

(Основні твори) 
1825 р. трагедія «Борис Годунов» 

1827 р. вірш «Воглубинесибирских руд» 

1827р. вірш «Арион» 

1828 р. вірш «Полтава» 

1828 р. вірш «Анчач» 

1830 р. «Маленькиетрагедии» (чотири твори) 

1830 р. «Повести Белкина» (чотири твори) 

1830 р. повість «Барыпня-крестьянка» 

1830 р. казка «Сказка о попе й 
егоработникебалде» 

1830 р. драма «Русалка» 

1831 р. казка у віршах «Сказка о цареСалтане» 

1833 р. поема «Медный всадник» 

1833 р. повість «Пиковая дама» 

1833 р. роман у віршах «ЕвгенийОнегин» 

1836 р. повість «Капитанская дочка» 

1836 р. вірш «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворний» 

Перший ведучий. «Он пал в полномрасцвете лет, не окончивсвоихпесен, — 
писав Герцен. — За исключением двора й егоприближенных, весь Петербург 

плакал, толькотогда стало видно, 
какуюпопулярностьприобрелПушкин».Пушкин 

Неуемный, страстный, некрасивий, 
С песней, перебитойянварем, 

Был он первым солнышкомРоссии, 
Библией й первым букварем. 

При лампадах, при свечах, при лампах 
Перед каждойбуйнойголовой 
Изгорячих, изгремучихямбов 

Возникает взорегоживой. 
Звончатый, улыбчатый, красивый, 

Излучает он все тот же свет, 
Какбывало, числясь по России 
Вот уже почти чтодвести лет. 

Другий ведучий. Трагічна звістка про загибель поета поширювалась із 
надзвичайною швидкістю. Власті були налякані можливістю народних 
маніфестацій і видали розпорядження перенести тіло з Ісакіївського собору в 
Конюшенну церкву, а вночі відвезти труну до Святогорського монастиря.   
Випереджаючи   траурний   кортеж, полетіло розпорядження псковському 
губернатору: «...телоПушкинавезут в Псковскуюгубернию для предания земле 
в именииегоотца... Встречу, всякуюцеремонию — воспретить». У   супроводі   
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жандармів   у   звичайному   возі, вкритому соломою, труна із тілом великого 
поета, загорнута у рогожу, була доставлена до Свято-горського монастиря. 
П'ятий екскурсовод. (Звучить уривок з опери Мусоргського «Борис Годунов».) 
Біля стін Святогорського монастиря знаходиться священна для кожної людини 
могила великого сина землі Російської. 
Монастир стоїть за п'ять кілометрів на південь від Михайлівського. Навколо 
нього висока кам'яна стіна у вигляді чотирикутника. У центрі двору бюст 
Пушкіна. Праворуч від головного входу маленькі дверцята ведуть у чернечу 
келію, де відновлено інтер'єр пушкінських часів: дерев'яний топчан, парта, 
стародавні рукописні книги, перо з чорнильницею, мерехтить лампада. Все це 
мимоволі нагадує літописця Пімена та келію у Чудовому монастирі з «Бориса 
Годунова». 
Біля стін Святогорського монастиря проходили ярмарки, на яких любив бувати 
Пушкін, перевдягнений у сільське вбрання. Саме тут поет знаходив багатий 
матеріал для своїх творів, прислухаючись до простонародної мови, казок, 
пісень, прислів'їв. 
У південній частині собору розміщено виставку «Дуель, смерть та похорон 
Пушкіна». Спеціальною загорожею позначено місце з написом: «Здесь в ночь с 
5-го на 6-е февраля 1837 г. стоял гроб с теломПушкина. Позту не былоеще 38 
лет, он погиб в пору небывалогорасцветасвоегопозтическогогения». 
Перший ведучий. По широких крутих сходинках ідуть та йдуть люди, 
віддаючи данину немеркнучої любові та глибокої поваги великому Пушкіну. 
Здравствуй, Пушкин! 
Здравствуй, Пушкин! Просто страшно ато — 
Словнодверь в чужуюжизньоткыть — 
Мне с тобой, поэтом всех поэтов, 
Бедными стихами говорить. 
Быстрый шаг й взглядпрямой й быстрый — 
Жжет мне сердцеПушкин той поры! 
Визгполозьев, песнядекабристов, 
Ямбыссыльных, сказкадетворы. 
В зимний день тридцатьседьмогогода, 
Прямо с окровавленнойземли, 
Поднялитебя мывсем народом, 
Бережно, как сына, понесли.Мы несли тебя — люббвь й горе - 
Долго й бесшумно, каквосне, 
Не к жене й не к дворцовойсворе — 
К новойжизни, к будущейстране. 
Прямо в очи тихо заглянули, 
Окружили нежностьюсвоей, 
Сами, сами вытащили пулю 
Й стояли сами у дверей. 
Мытвоихубийц не позабмли; 
В зимний день, подзаревом небес, 
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Мы царю Россиивозвратили 
Пулю, чтопослал в тебя Дантес. 
Вся отчизна в праздничномцветенье, 
Словнопесня, льетсявешнийсвет. 
Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый 
гений, 
С днем рожденья, дорогой поэт! 
 (Я. Смеляков) 

(Під час читання віршів звучить фінал П'ятої симфонії П. Чайковського.) 
II. Домашнє завдання 
1.  Знати основні відомості про життя та творчість О. Пушкіна. 
2.  Опрацювати матеріалпідручника 




